
Ogłoszenie nr 555907-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.  
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania piwnic budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie dydaktyczne 
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: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 85163430300000, ul. ul. Mickiewicza  8 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, 
państwo Polska, tel. 014 6316601, 6316612, e-mail j_ligeza@pwsztar.edu.pl, 
faks 146 316 600.  
Adres strony internetowej (URL): https://www.pwsztar.edu.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  
https://www.pwsztar.edu.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
Tak  
https://www.pwsztar.edu.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem 
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie 
Nie  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
W formie pisemnej  
Adres:  
PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 
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: Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania piwnic budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 na pracownie dydaktyczne  
Numer referencyjny: L.Dz./PRO-dzpz/1801/2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
piwnic budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie przy ul. 
Słowackiego 7 na pracownie dydaktyczne. Zakres prac obejmuje: - Wykonanie ścian 
oporowych. - Rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą do piwnic, 
daszek nad wejściem. - Montaż platformy zewnętrznej z możliwością korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. - Montaż wewnątrz dobudowy platformy schodowej. - Ułożenie kostki 
brukowej (wejście i plac manewrowy). - Wykonanie schodów zewnętrznych terenowych z 
kostki brukowej. - Przełożenie kolidującej kanalizacji deszczowej. - Przebudowa istniejącego 
drenażu otokowego, obejście projektowanej klatki schodowej. - Zabezpieczenie istniejącego 
kabla eNN rurą osłonową dwudzielną na odcinku 6,0 m. - Rozbiórka fragmentu ściany 
zewnętrznej kolidującej z projektowaną klatką schodową, wykonanie nadproża - dwa 
dwuteowniki PE 200. - Wykonanie nowej posadzki w części piwnicy objętej opracowaniem. - 
Przebudowa ścian wewnętrznych części piwnicy oraz przełożenie rurociągów prowadzonych 
przez istniejący korytarz, w związku z rozbiórką ściany. - Wygłuszenie pomieszczenia 
przeznaczonego na odciąg ze stolarni wełną mineralną gr. 30 cm w obudowie z płyty 
gipsowo-włóknowej oraz wymiana drzwi na EI120. - Zabezpieczenie ppoż EI60 przejść 
instalacyjnych przez strop nad piwnicą dla istniejących instalacji sanitarnych w obrębie 
adaptowanych pomieszczeń. - Zabezpieczenie ppoż EI120 przejść instalacyjnych przez ściany 
stanowiące oddzielenie pożarowe w piwnicach, dla istniejących instalacji sanitarnych, w 
obrębie adaptowanych pomieszczeń. - Wymiana stolarki drzwiowej w części piwnicy objętej 
opracowaniem. - Wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami w 
piwnicy. - Wymiana drzwi do pokoi studenckich i pom. ogólnodostępnych (aneksów 
socjalnych) na kondygnacjach I p. – III p, na stolarkę EI30 z samozamykaczami. - Wymiana 
drzwi na parterze - w korytarzach i w holu, na stolarkę EI30 z samozamykaczami (m.in. drzwi 
do jadalni, świetlicy, pokoi biurowych, pom. socjalnego, drzwi w części mieszkalnej przy 
południowej klatce schodowej – poza drzwiami z korytarzy do pomieszczeń higieniczno- 



sanitarnych). - Wymiana ścianek przeszklonych wydzielających klatki schodowe na 
poszczególnych kondygnacjach na elementy dymoszczelne EI60 z drzwiami EI30, szerokość 
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej: 1,2 m. - Wymiana drzwi zewnętrznych 
stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, na stolarkę szer. 1,2 m – dotyczy drzwi 
zewnętrznych przy południowej klatce schodowej. - Poszerzenie i wymiana drzwi 
zewnętrznych (szer. 1,2 m) oraz wewnętrznych (szer. 90 cm) na drodze ewakuacyjnej – 
parter – skrzydło północne budynku. - Wymiana drzwi do piwnic w klatkach schodowych na 
EI 30 Sm 2 szt. Zakres zamówienia określają załączniki nr 1 – Dokumentacja projektowa, 
załącznik nr 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik 
nr 3 - Przedmiary robót. Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-
1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 2. Zamawiający uzyskał 
pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Tarnowa Decyzją nr 665/2018 z 
dnia 22 listopada 2018 roku „dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę i 
nadbudowę Domu Studenta PWSZ w Tarnowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
pomieszczeń piwnic i poddasza na lokale użytkowe – pracownie studenckie oraz zmianę 
sposobu zagospodarowania terenu wraz z budową muru oporowego, na terenie działki nr 
16/7 obręb 169 przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie”. 3. Podane przez zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 
ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. 4. Zamawiający zaleca 
przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani 
przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są 
zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej za pośrednictwem e-maila do połowy okresu na 
składanie ofert. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w 
niej zostaną poinformowani e-mailem. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - pracowników wykonujących roboty 
budowlane. Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie 
przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Stosownie do art. 22 §1 
ustawy z 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”. Wykonawca w dniu podpisania umowy 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności 
w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. W celu weryfikacji 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 
umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 1) 
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 



rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Jeżeli Wykonawca będzie się 
uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.  
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45300000-0 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30  
II.9) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert na sumę min. 600.000 zł.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni: a) wykonawca, który 
wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na pracach 
remontowych obiektów budowlanych użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu o 
wartości nie niższej niż 500.000 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, b) wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą 
uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
1202) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika 



budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej min. 5-letnie doświadczenie 
przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku 
kierownika budowy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 
osób: Tak  
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 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:  
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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) 
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca przedkłada: 
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 w wysokości min. 
600.000 zł. 2) W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca 
przedkłada: wykaz zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach 
remontowych obiektów budowlanych użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu o 
wartości nie niższej niż 500.000 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów 
(dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacje 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 (tzw. 
poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W 
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 8 do siwz. 3) W celu wykazania zdolności technicznej lub 
zawodowej Wykonawca przedkłada: wykaz zawierający co najmniej jedną osobę uprawnioną 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 1202) do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o 
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej min. 5-letnie doświadczenie przy 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika 
budowy lub robót dla danej specjalności, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty 
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne 
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną 
będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 9 do siwz.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
- Kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie załącznika nr 3 do siwz - 
Potwierdzenie wniesienia wadium 
 
 
 



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  
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych) 
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:  
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 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 0,60 

gwarancja 0,30 

okres realizacji 0,10 

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:  
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej siwz. 2. Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do oferty. 3. Strony 
dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 
sporządzania aneksu. 4. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne przesyłane za na konto Zamawiającego na platformie. 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny ofertowej. 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-06-18, godzina: 12:00,  
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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Wydruk strony
 

 


