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Ogłoszenie nr 580158-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej: Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – 

III etap  

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 
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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: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej, krajowy numer identyfikacyjny 9620100000, ul. Zduńska 

Dąbrowa  64 , 99440   Zduny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-46 838 74 95, e-

mail szkola@zspzd-technikum.pl, faks 0-46 838 74 95.  

Adres strony internetowej (URL): www. zspzd-technikum.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):  

szkoła 

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

Nie dotyczy. 

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. zspzd-technikum.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  
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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:  

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej 

kopercie, w siedzibie Zamawiającego.  

Adres:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w 

Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64 (sekretariat) 

 

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 

rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap  

Numer referencyjny: ZSP.S.342-4/2018  
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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 rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-

400 Zduny, dz. nr ewid. 38/7. 2. W ramach I i II etapu inwestycji w 2016 oraz 2017 

r. wykonano następujące roboty budowlane: 2.1. w części istniejącej: - zmianę 

geometrii dachu, - izolację termiczną poddasza w części istniejącej, - sufity 

podwieszone, - okna połaciowe, - ścianę oddzielenia pożarowego, - rozbiórkę ścian 

wyjścia na poddasze, - przełożenie falowników instalacji fotowoltaicznej. 2.2. w 

zakresie projektowanej rozbudowy: - stan surowy zamknięty bez przeszklenia 
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łącznika (D1 i D1*), - izolację termiczną poddasza z obudową z płyt g-k, - ścianki 

działowe na poziomie parteru i I piętra, - instalację wodociągową zewnętrzną, - 

instalację kanalizacji deszczowej z zbiornikiem i przepompownią, - instalację 

kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. W 

części istniejącej: - zagospodarowanie terenu – roboty rozbiórkowe niezbędne do 

wykonania utwardzenia terenu w patio, remont schodów zejściowych do piwnicy z 

wymianą drzwi, okładziny schodów - parter – demontaż drzwi i okien, rozbiórka 

ścian, wykonanie przebić w istniejących ścianach, demontaż armatury, skucie 

okładzin ściennych i podłogowych, skucie luźnych powierzchni tynków 

wewnętrznych, naprawa tynków, montaż ścian działowych z płyt g-k, wykonanie 

okładzin ściennych i podłogowych, malowanie, montaż stolarki okiennej i 

drzwiowej, montaż sufitów podwieszonych, - piętro – demontaż drzwi i okien, 

rozbiórka ścian i stropu nad piętrem, wykonanie przebić w istniejących ścianach, 

zamurowanie otworów okiennych z uzupełnieniem izolacji termicznej z 

wykończeniem tynkiem elewacyjnym, demontaż armatury, skucie okładzin 

ściennych i podłogowych, wykonanie schodów wewnętrznych z wykończeniem, 

skucie luźnych powierzchni tynków wewnętrznych, uzupełnienie i naprawa 

tynków, montaż ścian działowych z płyt g-k, wykonanie okładzin ściennych i 

podłogowych, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów 

podwieszonych, - poddasze – wykonanie schodów wewnętrznych, płyty 

spocznikowej, stropu nad łazienką I piętra z wykończeniem, wykonanie warstw 

podłogowych, montaż ścian działowych z płyt g-k, obudowa elementów więźby 

dachowej płytami g-k, wykonanie tynków wewnętrznych, uzupełnienie i naprawa 

tynków, wykonanie izolacji termicznej ściany pomiędzy poddaszem nieużytkowym 

a częścią użytkową, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, montaż 

schodów strychowych, gładzenie i malowanie ścian, montaż drzwi, - wszystkie 

kondygnacje części istniejącej: - wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, centralnego ogrzewania, hydrantowej, biały montaż, - udrożnienie 

przewodów wentylacyjnych w kominach, - po zakończeniu robót etapu III - 

wykonanie zabudów z płyt OSB z izolacją termiczną otworu w ścianie w osi B-B, 
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oddzielających na I piętrze i poddaszu część istniejącą od projektowanej 

rozbudowy, - połączenie przewodów kominowych z kominkami wentylacyjnymi – 

systemowymi, - wymurowanie komina od poziomu sufitu podwieszonego nad 

połać dachową (pomieszczenie nr 3.1.), udrożnienie od poziomu parteru 

(pomieszczenie techniczne nr 1.29), - wywiezienie i utylizacja gruzu, 

uporządkowanie terenu 3.2. W zakresie projektowanej rozbudowy: - przygotowanie 

terenu pod budowę/roboty budowlane, - montaż stolarki otworowej i schodów 

strychowych wg wykazu stolarki/ślusarki, - montaż rewizji we wszystkich rurach 

spustowych w patio - wykonanie utwardzenia terenu patio wraz z odwodnieniem 

liniowym z wykończeniem „na gotowo”, podłączenie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w patio. - zabezpieczenie terenu budowy w trakcie i po wykonaniu III 

etapu inwestycji. 4. Parametry projektowanej rozbudowy budynku internatu: - 

Długość budynku 24,42 m, - Szerokość budynku 19,11 m, - Wysokość budynku 

(III kondygnacje) 12,00 m, - Liczba kondygnacji nadziemnych 3, - Liczba 

kondygnacji podziemnych brak. - Zestawienie powierzchni i kubatury 

projektowanego budynku • Powierzchnia całkowita Pc = 1127,7 m², • Powierzchnia 

zabudowy Pz = 400,9 m², • Powierzchnia netto Pn = 836,7 m², • Powierzchnia 

komunikacji (ruchu) PR = 251,6 m², • Powierzchnia użytkowa PU = 585,1 m², w 

tym: • Powierzchnia podstawowa PP1 = 508,8 m², • Powierzchnia pomocnicza PP2 

= 76,3 m², • Kubatura K = 4092 m³.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111300-1 

45453000-7 

45400000-1 

45410000-4 

45442100-8 

45421152-4 

45330000-9 

45331100-7 

45331000-6 

45000000-0 
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45111220-6 

45111200-0 

45111200-0 

45262300-4 

45262310-7 

45421000-4 

45320000-6 

45310000-3 

45330000-9 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

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

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający udziela zamówienia na przebudowę i 
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rozbudowę budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w częściach. Jedną z nich stanowi 

zamówienie obejmujące przedmiot niniejszego postępowania. 

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 wyznacza warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty 

budowlane dotyczące budynku, każda w ramach odrębnego kontraktu, o wartości 

nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda, przy czym pojęcie „budynek” należy 

interpretować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, 

warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej 

jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, 

wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budynku, każda 

w ramach odrębnego kontraktu, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto 

każda, przy czym pojęcie „budynek” należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.) Jeśli wartości zostaną podane w walutach 



10 

 

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany 

przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank 

Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia 

przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie 

on opublikowany. - dysponuje: • minimum jedną osobą z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń*, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie, • minimum jedną osobą z 

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*, posiadającą prawo pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej 

średnie. • minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*, posiadającą prawo 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co 

najmniej średnie. (* Przez ww. uprawnienia należy rozumieć uprawnienia 

budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 1278 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, 

które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 
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rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), 

osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają 

odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych 

osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, 

dotyczące świadczenia usług transgranicznych.)  

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: Nie  

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, wskazania w wykazie osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  
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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:  

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:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) 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, 
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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; b) 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 i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

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

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

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące 

informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób 
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wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy wykonywaniu 

zamówienia, - określenie, czy podmiot na którego zasoby Wykonawca się 

powołuje, będzie wykonywał roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający 

upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych 

informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli 

ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować 

umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć 

dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa 

była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. 

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 10 000, 00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1010 1371 0012 9613 9120 0000, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm. ). 3. Jeżeli wadium 

zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca może dołączyć do oferty 

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu 

przelewu należy wpisać „Wadium – Przebudowa i rozbudowa budynku internatu 
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przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w 

Zduńskiej Dąbrowie –III etap”. 4. W pozostałych przypadkach wymagane jest 

dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 

Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym 

Wykonawca jest związany ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem 

na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i 

godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Jeżeli 

Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 oryginał 

składa w oddzielnej kopercie opisanej następująco: „Wadium - Przebudowa i 

rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap” w sekretariacie Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej 

Dąbrowie, Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny w terminie wskazanym w ust. 1 a 

kopię dołącza do oferty. 7. 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. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. 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  

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 
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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:  

Nie dotyczy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

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:  

 



17 

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów.  

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:  

Nie dotyczy.  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: Nie dotyczy.  

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: Nie dotyczy.  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.  
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Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

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

postąpień): Nie dotyczy.  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: Nie dotyczy.  

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:  

Nie dotyczy. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 
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nieograniczonego.  

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):  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Informacje dodatkowe  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 
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nieograniczonego.  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

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

licytacji elektronicznej:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
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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:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

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. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania 
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przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót, jeśli zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w następujących sytuacjach: 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 

wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, przepisami prawa lub innymi normami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 

szczególności, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że ze względu na temperaturę 

powietrza nie dopuszcza do wykonywania robót, c) gdy wystąpi konieczność 

zastosowania rozwiązań zamiennych przy wykonywaniu robót lub innych robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy ze względu na 

zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamówień Wykonawcy, 

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, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności związanych z 

wykonaniem Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

administracji publicznej są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli 

wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
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wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia takich warunków na Terenie budowy, 

które odbiegają w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, h) wystąpienia Siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w 

następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części 

robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji technicznej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego 

w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w 

Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

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

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, d) wystąpienia takich warunków na Terenie budowy, które odbiegają w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Strony mają prawo do zmiany Umowy 

w zakresie wynagrodzenia w następujących sytuacjach: a) wystąpienia 

konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością usunięcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, b) 

zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia Umowy przy 

jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych 

zgodnie z wyceną wskazaną w Kosztorysie ofertowym lub wg cenników 

Sekocenbudu dla województwa łódzkiego, z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny 

w pierwszych dwóch opracowaniach. 4. W przypadku zmian określonych w pkt 3. 

lit. a, jeżeli ich wprowadzenie wiązałoby się ze zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy, Strony mogą dokonać korekty wynagrodzenia z zastosowaniem 

następujących zasad: a) Inspektor nadzoru inwestorskiego określi wartość robót lub 

Materiałów, które nie będą wykonywane lub zastosowane, w sposób określony w 

pkt. 3. lit. b. O tę wartość zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, 

następnie Inspektor nadzoru określi wartość rozwiązania zamiennego, a 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub obniżone o tę wartość, b) 

jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych nie odpowiadają 

opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale możliwe jest określenie nowej ceny 

na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolację 

lub inną metodą, Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za 

wykonanie robót tą metodą, c) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych, z zastosowaniem metody, o której w lit. b, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych 

robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 

przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny nie mogą być wyższe 

od średnich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu dla województwa 

łódzkiego, aktualne w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana. 5. Łączny 

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na 



25 

 

podstawie przesłanki określonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie może być 

wyższy niż 15% wynagrodzenia brutto. 6. Strony mają prawo do zmian Umowy w 

przypadkach określonych powyżej. 7. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do 

żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 

zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Wniosek, o 

którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się, 

lub mogła dowiedzieć się o zdarzeniu lub okolicznościach uzasadniających żądanie 

zmiany. 9. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w pkt 6., wszelkich dokumentów wymaganych Umową i innych 

dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 10. W 

przypadku, gdy z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6. występuje Wykonawca, 

zobowiązany jest on do przedłożenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 11. Po otrzymaniu wniosku, 

o którym mowa w pkt 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 

pkt 9., lub odpowiednio 9. i 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia 

dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 12. W terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 6. wraz z 

dokumentami i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany Umowy. 13. W terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Strona powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania zmiany 

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy 

są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 15. 
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Wykonawca zobowiązuje się do realizacji rozwiązań zamiennych w stosunku do 

robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 16. 

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji 

uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

dotyczy):  

Nie dotyczy.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Nie dotyczy.  

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

postępowaniu:  

Data: 2018-07-12, godzina: 09:00,  

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 
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członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 


