
 

 

Ogłoszenie nr 589861-N-2020 z dnia 2020-09-28 r. 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z 

robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a 

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 



 

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: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, krajowy numer 

identyfikacyjny 15480000000000, ul. ul. 1 Maja  50 , 40-287  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 

2577000 w. 7108, 2577108, e-mail bzp@ue.katowice.pl, faks 32 257 74 99,2577108. 

Adres strony internetowej (URL): www.ue.katowice.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): 

Uczelnia publiczna 

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.bzp.ue.katowice.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.bzp.ue.katowice.pl 

 

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

Nie 

nie 

 

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

Elektronicznie 

Tak 

adres 

Nie 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Nie 

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

Nie 

Inny sposób: 

a) osobiście lub przesłać kurierem do Biura Zamówień Publicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 

40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47; albo b) przesłać za pośrednictwem 

operatora pocztowego (podwójnie zakopertowane) zaadresowane na wierzchniej kopercie na Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. Wewnętrzna koperta musi być opisana jak w pkt 

13.2. SIWZ 

Adres: 

40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne 

Tak 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont łazienek męskich od strony elewacji 

wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 

Bogucickiej 3a 

Numer referencyjny: BZP 011/04010/20 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

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

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

zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie łazienek męskich od strony elewacji 



wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy 

ul. Bogucickiej 3a. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac objętych przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia określają: 1) Wykaz dokumentacji wykonawczych – stanowiący 

załącznik nr 1 SIWZ a) BRANŻA BUDOWLANA: • „P.B. Remontu pomieszczeń sanitarnych męskich w 

budynku „B” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 40-287 Katowice ul. Bogucicka 3a”, b) BRANŻA 

INSTALACJI SANITARNEJ: • „P.B. Instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników) - Remont 

pomieszczeń sanitarnych męskich w budynku „B” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 40-287 

Katowice ul. Bogucicka 3a”, • „P.B. Instalacji wod.-kan - Remont pomieszczeń sanitarnych męskich w budynku 

„B” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 40-287 Katowice ul. Bogucicka 3a” c) BRANŻA 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: • „P.B. Remontu pomieszczeń sanitarnych męskich w budynku „B” 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 40-287 Katowice ul. Bogucicka 3a”. 2) Wykaz przedmiarów robót 

– stanowiący załącznik nr 2 SIWZ a) BRANŻA BUDOWLANA - Przedmiar robót, b) BRANŻA INSTALACJI 

SANITARNEJ - Przedmiar robót c) BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - Przedmiar robót 3) Wykaz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiący załącznik nr 3 SIWZ a) BRANŻA 

BUDOWLANA: • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - B.01 – Wymagania ogólne, • 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - B.02 – Roboty rozbiórkowe, • Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót - B.03 – Roboty murarskie, • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

- B.04 – Tynkowanie. Tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne, • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót - B.05 – Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

- B.06 – Okładziny ceramiczne i hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych, • Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót - B.07 – Roboty malarskie. b) BRANŻA INSTALACJI SANITARNEJ: • 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - S.01 – Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych, • 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - S.02 – Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw 

sztucznych, • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - S.03 – Instalacje centralnego ogrzewania 

c) BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- E.01 – 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 3.Dodatkowe zapisy odnośnie przedmiotu 

zamówienia: 1) Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą wewnątrz czynnego obiektu, 

dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niezakłócający funkcjonowania 

obiektu. 2) Wykonawca, w razie potrzeby, będzie prowadził prace w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to 

konieczne do zachowania terminu wykonania robót. 3) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we 

własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstały podczas wykonywania robót. 4) Media: Dostęp do 



wody bieżącej znajduje się w budynku. Wykonawca będzie musiał zapewnić tymczasowe toalety (np.: typu TOI 

TOI) stosownie do ilości pracowników. 5) Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty od odbycia wizji lokalnej 

w obiektach, na których przeprowadzone będą prace budowlane, jednakże dla chętnych, którzy wyrażą chęć do 

zapoznanie się z obiektami podajemy kontakt: Robert Czopek - Dyrektor Biura Technicznego: e-mail: 

robert.czopek@ue.katowice.pl, tel.32/2577130. 4. Podwykonawstwo 1) Zamawiający informuje, że nie zastrzega 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować roboty 

objęte niniejszym postępowaniem z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem 

firm podwykonawców w Druku oferty - Formularz nr 1 SIWZ. 4) W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże 

w Druku oferty – Formularz nr 1 SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 5) Szczegółowe 

wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w § 14 wzoru umowy stanowiącym Formularz nr 8 

SIWZ. 5. Klauzula zatrudnieniowa: 1.) 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (oraz w związku z art. 36 ust. 

2 pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1040, 

z późn. zm.), co najmniej 5 osób będących pracownikami fizycznymi, w tym 2 osoby w branży budowlanej, 1 

osoba w branży elektrycznej, 2 osoby w branży sanitarnej, które będą wykonywać czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jej trwania. 2) Najpóźniej w dniu podpisania 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, o których 

mowa w SIWZ (imię, nazwisko oraz wykonywane czynności). Oświadczenie powinno określać podmiot, w 

imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone 

datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 3) Wykonawca w terminie do 5 dni 

licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających sposób zatrudnienia wskazanych osób, a także ich oświadczenia, że są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 



możliwe do zidentyfikowania. Zatrudnienie musi nastąpić w terminie określonym umową licząc od dnia 

zawarcia umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji przedmiotu zamówienia W przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest 

zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone 

w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca przez 

cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 

przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych 

osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS. 5) Wykonawca, może 

zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do 

sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 

14 § 6 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych 

pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 

przez uprawnioną osobę na placu budowy weryfikacji przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób 

zatrudnionych na umowę o pracę ze stanem faktycznym. 7) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów 

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Formularz nr 8 SIWZ. 

8) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niewywiązywania się z tych warunków zostały opisane we 

wzorze umowy stanowiącym Formularz nr 8 SIWZ. 6. Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 

Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Zmiany przewidziano we wzorze umowy stanowiącym Formularz nr 8 SIWZ, w szczególności w § 

4 i § 12. 7. Klauzula zastrzeżona. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 

wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 8. Informacje dodatkowe. a) 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. b) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. c) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci 

katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. e) Zamawiający nie 

przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. f) Informacje dotyczące walut obcych, w 

jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, oraz dotyczące zaliczek: - 



Rozliczenie finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. - Nie 

przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia. - Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu - 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

45262500-6 

45410000-4 

45431000-7 

45442100-8 

45332200-5 

45332300-6 

45331100-7 

45310000-3 

 

 

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: 60 



lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 60   

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał w banku lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co 

najmniej 150 000,00 zł. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) Zdolności technicznej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty 

budowlane polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych związanych z remontem, przebudową lub 

wykonaniem łazienek/sanitariatów o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, w budynku użyteczności 

publicznej. Przy czym: Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny oraz hotel. b) Zdolności zawodowej: Zamawiający 

uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, w szczególności: 1) 

jedną osobą (Kierownik robót) z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 



w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych. 2) jedną osobą (Kierownik robót) z 

uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych 

oraz posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i 

kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1kV. 3) co 

najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 

montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1 

kV, 4) co najmniej jedną osobą posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, 

konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych urządzenia, instalacje i 

sieci elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 1 kV, Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji 

wykazanych w pkt 1) i 2), Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji wykazanych w pkt 3) i 4). 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



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. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

dwóch lub więcej Wykonawców wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców 

oddzielnie) 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6.1.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 3. 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 w pkt 7.6.2. SIWZ, 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 



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. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

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

dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a mianowicie: a) 

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. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty/usługi te zostały wykonane - sporządzonego według wzoru – Formularza nr 3 c) Dowodów określających 

czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

budowlane 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. d) Wykazu osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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 - sporządzonego według wzoru – 

Formularza nr 4 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) 



a) Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w 

postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik – dotyczy również Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie 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 

I. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie 

wadium w wysokości: 10 000,00 zł. II. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. III. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu - przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem na blankiecie 

przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

należy dołączyć do oferty. Dane banku do przelewu zagranicznego: ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna Ul. 

Mickiewicza 3, 40-951 Katowice IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 BIC (kod SWIFT) – 

INGBPLPW; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 5. 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. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 257, z późn. zm.). IV. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1. nie 

budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w 

przypadku, gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 2) oferta Wykonawcy została 

wybrana, a: • Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, • Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 2. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na 



pierwsze żądanie Zamawiającego; 3. gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych 

przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. V. Wadium wnoszone w formie 

gwarancji, poręczeń należy złożyć w oryginale w Biurze Zamówień Publicznych, 40-068 Katowice; ul. 

Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47 najpóźniej do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym, jako 

termin składania ofert. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 

VI. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą. VII. 

Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie 

konsorcjum partnera. VIII. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.13 SIWZ. IX. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. X. Zamawiający 

zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. XI. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 10.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. XII. Jeżeli 

wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

XIII. 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. XIV. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. 

Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. Nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

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: 

Nie 

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 brutto 60,00 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00 

 

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

Nie 

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: 

Wzór umowy stanowi Formularz nr 8 SIWZ 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem 

umowy do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto złożonej 

oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z 

dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. b) w poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w 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. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli 

zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 



rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. Szczegóły na temat 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawarto w § 8 wzoru 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. Poza zmianami określonymi w innych zapisach Umowy, Strony przewidują zmiany Umowy w następujących 

sytuacjach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli 

przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności będących następstwem konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych 

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym robót 

dodatkowych lub dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które 

Zamawiający może powierzyć na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) 

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu 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 w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie 

dopuści do wykonywania robót lub nakaże ich wstrzymanie f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy w terminie Zmiana terminu z powyższych tytułów nie może przekraczać 15% 

terminu realizacji wskazanego w umowie. 2) Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany 

Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 



zakresu wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu warunków i parametrów nie gorszych niż w ofercie 

lub lepszych w następujących sytuacjach: 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 zrealizowania przedmiotu 

Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, d) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania 

przedmiotu zamówienia, a co się z tym wiąże zastosowania robót zamiennych, proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 2. Wnioskujący o zmianę Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania zmiany. 3. Wniosek powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia, w którym zdarzenie lub okoliczność go uzasadniające wystąpiły lub Wykonawca dowiedział się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach. 4. W przypadku wniosku o przedłużenie terminu zakończenia robót Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem aktualnego harmonogramu rzeczowego. Zaktualizowany 

harmonogram rzeczowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy i jest wiążący dla Stron, po jego 

akceptacji przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do Umowy. 5. Jeżeli wprowadzenie zmian do 

harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót wprowadzenie tych zmian nie 

wymaga zmiany Umowy. 6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowego Wykonawca 

sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji, zaktualizowany harmonogram i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego nie 

zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram rzeczowy uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 7. 

Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego, w szczególności dotyczące 

jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

harmonogramu rzeczowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 8. W przypadku nie uwzględnienia w 

całości lub w części uwag Zamawiającego w zakreślonym powyżej terminie lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 



umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez Zamawiającego. 9. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze Stron umowy. 

10. Poza zmianami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Umowa może być zmieniona w przypadkach 

wymienionych w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych. 

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: 2020-10-13, 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 

> polski 

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

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

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia transmisji on-line z otwarcia ofert. Najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert Zamawiający 

udostępni na własnej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania link do 

transmisji on-line. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Zatwierdził: 

Kanclerz 
Paweł Kadłubiak 

 


