
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne 

 

Ogłoszenie nr 57307 - 2017 z dnia 2017-04-03 r.  

Warszawa: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej - tak  

Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 
POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego” 

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: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 
Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 1804600000, ul. ul. Czerniakowska  16, 
00701   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, 
e-mail ilteo@ciop.pl, faks 22 623 36 93.  

Adres strony internetowej (URL): www.ciop.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i 
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 
dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie  

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

www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne 

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  

 

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

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

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: Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 
Państwowego Instytutu Badawczego Numer referencyjny: EZ/ZP-4/2017  

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  

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: 1) Prac projektowych - Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące 
co najmniej: a) opracowanie branżowych projektów koncepcyjnych zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; b) 
opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych przez przepisy 
pozwoleń na budowę obiektu oraz pozwolenia na użytkowanie jeżeli zaistnieje taka 
konieczność w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa; c) opracowanie 
dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego zgodnych z 
PFU stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) projekty wykonawcze sporządzone 
będą oddzielnie dla każdej branży; e) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; f) 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i podłączeń, instrukcje eksploatacji. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego 
oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), 
inwentaryzacje uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 
wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim, niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, 
jeżeli te będą wymagane w rozumieniu obowiązującego prawa. Jeżeli przepisy prawa 
lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 
dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Zamówienia. 2) Projektu a następnie robót budowlanych w 
następującym zakresie: a) Docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian 
fundamentowych 1 m poniżej poziomu terenu (poniżej strefy przemarzania gruntu); 
b) Ocieplenie stropodachu; c) Renowacja ażurowej konstrukcji osłonowej dachu; d) 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną; e) Wymiana stolarki okiennej; f) Wymiana 
ślusarki drzwiowej zewnętrznej; g) Wymiana instalacji c.o.; h) Wymiana instalacji 
c.w.u.; i) Wymiana oświetlenia wewnętrznego; j) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
na dachu budynku. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania robót, 
których jakość wykonania, oprócz potwierdzenia odbiorów przez Inspektorów 
Nadzoru i Zamawiającego będzie potwierdzona dokumentem z przeprowadzonego 
audytu wykazującego uzyskanie wymaganych wskaźników energetycznych 
(wskaźników rezultatów), określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający 
oświadcza, że powyższy audyt wykonany będzie przez zewnętrzną niezależną 



jednostkę wskazaną przez Zamawiającego. W przypadku nieuzyskania wymaganych 
wskaźników Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów audytu oraz 
kosztów związanych z utratą dofinasowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
informuje, że z tego tytułu w pierwszej kolejności potrąci kwoty utraconych korzyści z 
należności Wykonawcy w tym z zabezpieczenia należytego wykonania oraz 
usunięcia wad i usterek na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić i przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu 
Harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej do 3 dni przed podpisaniem umowy. 
Zamawiający może odmówić podpisania umowy, jeżeli Harmonogram nie będzie 
uwzględniał sugestii Zamawiającego odnośnie terminów wykonania poszczególnych 
robót, podziału robót na poszczególne etapy. 4. Zamawiający rekomenduje 
dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to 
warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ a stanem faktycznym, 
Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 
Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej budynku Zamawiającego, w uzgodnionym 
terminie z Panem Markiem Słodkowskim - Z-cą Kierownika Działu Zaopatrzeniowo-
Gospodarczego, tel. (22) 623 46 18 lub 601 954 107. 5. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Program Funkcjonalno Użytkowy - Załącznik nr 
2 do SIWZ; 2) Audyt energetyczny – Załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Zamawiający 
wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimalnych okresów gwarancji na okres: 1) 
60 miesięcy na wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej; 2) 60 miesięcy na 
pokrycie dachu papą termozgrzewalną; 3) 36 miesięcy na oświetlenie wewnętrzne w 
technologii LED; 4) 60 miesięcy na instalację fotowoltaiczną; 5) 60 miesięcy na 
zainstalowane okna i drzwi zewnętrzne; 6) 60 miesięcy na wykonanie instalacji c.o.; 
7. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały nowe, dopuszczone 
do obrotu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczególności 
materiały te powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy - Prawo 
budowlane. Dla każdego z materiałów użytych przy realizacji robót Wykonawca jest 
zobowiązany posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty, zaświadczenia, 
oświadczenia o zgodności produktu z Polskimi Normami, karty gwarancyjne i inne 
dokumenty potwierdzające ich jakość. Przekazanie Zamawiającemu tych 
dokumentów nastąpi w trakcie procedury końcowego odbioru wykonania 
zamówienia. Uwaga: Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie Wykonawca w 
projekcie pomocniczo wskaże pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) wyrobów budowlanych i urządzeń lub wskaże normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne lub inne dokumenty, Zamawiający dopuszcza oferowanie na 
etapie realizacji wyrobów budowlanych, urządzeń lub rozwiązań „równoważnych” pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do 
opisanych. Powyższe ma miejsce pod warunkiem, że te wyroby budowlane, 
urządzenia i rozwiązania „równoważne” zagwarantują realizację robót zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektami 
budowlanymi i projektem wykonawczym, jak również zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W 
przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, opisywanego przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia ono wymagania 
określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a 
ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę (przez cały okres obowiązywania umowy) osobę/osób posiadającą/e 
odpowiednie kwalifikacje i odpowiedzialną/-e za właściwą realizację niżej 



wymienionych robót budowlanych: 1) w branży sanitarnej w zakresie wodno-
kanalizacyjnej; 2) w branży elektrycznej w zakresie instalacji oświetleniowej i 
instalacji fotowoltaicznej; 3) w branży budowlanej; której/-ych wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 8. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i 
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 9. Zasady 
przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1) Wykonawca w 
dniu zawarcia umowy złoży dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby/osób 
wykonującej/cych czynności określone w pkt. 5, tj.: a) pisemne oświadczenia 
Wykonawcy/Podwykonawcy i/lub pisemne oświadczenia pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę/Podwykonawcę potwierdzające, że pracownicy są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.) przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia; b) kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę z osobą/osobami wykonującą/cymi czynności 
wymienione w pkt 5. Przedkładane umowy powinny być przedłożone w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (m.in. imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL itp.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2) Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby/osób wykonującej/cych wskazane 
czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez: a) wezwanie 
do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób na podstawie umów o pracę (wraz z 
informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; b) wezwanie do przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. Kontrola może być przeprowadzona bez 
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 10. W związku z uwarunkowaniami 
środowiskowymi Zamawiający wymaga potwierdzenia jakości oferowanych modułów 
fotowoltaicznych poprzez przedłożenie stosownych certyfikatów potwierdzających 
odporność na następujące ryzyka środowiskowe: a. Wytrzymałości na obciążenie 
wiatrem i śniegiem min. 7500 Pa; b. Wytrzymałości na uderzenie kuli gradowej o 
średnicy min. 50 mm z prędkością min. 100 km/h.  

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45261000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 
45400000-1, 45410000-4, 45440000-3, 71220000-6 

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

Wartość bez VAT:  



Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – 
szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy 
ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 10% wartości zamówienia, polegających na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

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: data zakończenia: 30/09/2018 

 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2018 r., w 
tym na wykonanie projektu budowlanego izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz 
z prawomocnym pozwoleniem na budowę, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.10.2017 r. 

 

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży wraz z ofertą 
„Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego”, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów zł); b) posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6.000.000 zł 
(słownie: sześć milionów zł);  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) złoży wykaz 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, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył: - 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu 
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z zapewnieniem ciągłości pracy, 
o kubaturze powyżej 20 000 m3 i wartości każdej z robót co najmniej 4 mln zł, w 
ramach których wykonano następujący zakres prac: - ocieplenie stropodachów wełną 
mineralną lub styropianem minimum 1000 m2, - ocieplenie ścian wełną mineralną lub 



styropianem min. 3000 m2, - wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej min. 700 
m2, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą grzejników, - wymianę opraw 
oświetleniowych wewnętrznych na energooszczędne, min. 1.000 szt. oraz - 1 robotę 
budowlaną wykonaną w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającą na 
zaprojektowaniu i wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o 
kubaturze min. 20 000 m3 o wartości co najmniej 4 mln zł, w ramach której wykonano 
następujące zakresy prac: - projekty budowlane i wykonawcze w branżach: 
architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, wraz z 
dokonaniem wymaganych przepisami obowiązującego prawa uzgodnień i pozwoleń 
w imieniu Zamawiającego, - ocieplenie stropodachów wełną mineralną lub 
styropianem, - termomodernizacji ścian wełną mineralną lub styropianem, - wymiana 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, - modernizacja instalacji c.o. z wymianą 
grzejników, - wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych na energooszczędne, - 
wykonanie instalacji fotowoltaicznej, oraz - 1 zamówienie na roboty budowlane 
polegające na poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. Inwestycja musi być realizowana w ramach ograniczenia np. emisji CO2 i 
być rozliczana w ramach dofinasowania z zewnętrznych środków finasowania. 
Zaleca się złożenie wykazu wykonanych robót budowlanych na formularzu 
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami będą referencje lub inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli 
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut 
obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych; b) złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje i odpowiedzialnych za właściwą 
realizację zamówienia: - co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone 
przygotowanie zawodowe do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej 
Izby Architektów oraz posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży architektonicznej, w tym 
wykonanie co najmniej 4 projektów polegających na zaprojektowaniu 
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej; - co najmniej jedną osobę 
posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej; - co 
najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, 
posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, w 
tym wykonanie co najmniej 2 projektów polegających na zaprojektowaniu instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej;; - co najmniej jedną 
osobę posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, posiadającą aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
posiadającą co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, w tym wykonanie co 



najmniej 2 projektów polegających na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej; - 
kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz posiadającego co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w 
kierowaniu robotami termoizolacyjnymi budynków użyteczności publicznej 
(zakończonymi pomyślnie), w zakresie robót podobnych do wymagań pkt. 3 lit. a 
niniejszego Rozdziału; - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz posiadającego co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, 
w kierowaniu co najmniej w 2 realizacjach w zakresie realizacji instalacji 
elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadającego co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, w tym kierowanie 
co najmniej dwoma realizacjami w zakresie realizacji instalacji sanitarnych; - co 
najmniej 15 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, z których każda ze 
wskazanych posiada co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodowe w branży 
ogólnobudowlanej. UWAGA: 1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być 
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; 2) W przypadku 
Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65); 3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w 
zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które 
posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustaw z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W celu 
potwierdzenia powyższych wymagań, Wykonawca złoży stosowne dokumenty w 
oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie lub przez przedstawiciela Wykonawcy.  
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  

 

 

 



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:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie  

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 
3 USTAWY PZP:  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy: 1) w stosunku do 
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. po z. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 



615); 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 
4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 5. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 6. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Zamawiający 
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6. Brak podstaw do wykluczenia: a) 
Wykonawca złoży 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 Pzp; b) Wykonawca złoży zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) 
Wykonawca złoży zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 



organu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: a) pkt. 2.2 lit. a) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 5. 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 3, 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. Zapis pkt 4 stosuje się.  

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: 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) Wykonawca 
złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000 zł; b) Wykonawca 
złoży informację 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
złożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 
1.2 lit. b niniejszego Rozdziału; c) Wykonawca złoży wykaz 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; d) 
Wykonawca złoży wykaz 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; e) 



Wykonawca złoży kopie poświadczone za zgodność z oryginałem certyfikatu lub 
certyfikatów potwierdzających odporność proponowanych paneli fotowoltaicznych na 
lokalne warunki środowiskowe w zakresie: a. Wytrzymałości na obciążenie wiatrem i 
śniegiem min. 7500 Pa b. Wytrzymałości na uderzenie kuli gradowej o średnicy min. 
50 mm z prędkością min. 100 km/h. Certyfikat lub Certyfikaty muszą być aktualne (o 
ile podany jest termin ważności ) na dzień składania oferty.  

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: 
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium 
może być wniesione w: 1) pieniądzu; 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. 275 z późn. zm.). 3. 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO 
S.A., Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, nr rachunku 95 1240 6247 1111 0000 4975 
9963, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu EZ/ZP-4/2017 na 
kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB”. 4. Skuteczne 
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem 
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku 
wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie 
przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał 
dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści 
gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 
wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i 
zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  



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

 
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  

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: nie  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 
ofert w formie katalogów elektronicznych: nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 
systemu zakupów: nie  

 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 
elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 
opisu przedmiotu zamówienia: nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto za realizację całego zamówienia  73 

Okres gwarancji 12 

Plan organizacji robót 15 

 
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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
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: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
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: nie  

 
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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

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

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:  

 

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:  
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) Terminu zakończenia robót o czas 
trwania przeszkody w następujących przypadkach: a) jeżeli przyczyny, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian 
dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; b) gdy wystąpi konieczność 
udzielenia robót dodatkowych; c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych 
czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; d) 



jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) wystąpienia siły 
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne); 2) 
Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 4 umowy; 3) Wynagrodzenia 
umownego w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 
r. nr 200, po. 1679 ze zm.); c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

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: 19/04/2017, 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 > Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: 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. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny 
brutto podanej w formularzu oferty (z podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach: 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. Zamawiający nie 
dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy za pomocą 
narzędzi określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Zamawiający w terminie trzech 
dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia) ma 
prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w 
terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane 
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 4. Wybrany Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej 
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 
ale przed jej podpisaniem. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę 
zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego 
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie adresów ich 
siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę 
gwarancji; d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 6. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym w 
terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono 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. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% 
kwoty tego zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w 
ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót. 9. Pozostała kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.  
 


