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Ogłoszenie nr 17360 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.  
 

Kawęczyn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”  

 

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 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Energia, 

działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

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: Gmina Kawęczyn, krajowy numer identyfikacyjny 311019480, ul. 

Kawęczyn  48, 62-704  Kawęczyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48632885910, 
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e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, faks +48632885940.  

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

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  http://bip.kaweczyn.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  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: tak  

Inny sposób: w formie pisemnej 

Adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

 

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: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie”  

Numer referencyjny: RG-FZP.271.2.2017 

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny :nie  



                                                        

 
 
 

Projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn” 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

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: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy w Kawęczynie w tym branża budowlana, branża sanitarna 

i branża elektryczna. W ramach branży budowlanej planuje się m. in. wykonać 

termomodernizację w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz wymianę części zewnętrznej stolarki okiennej wraz z robotami 

towarzyszącymi. W ramach branży sanitarnej planuje się m.in. modernizację instalacji c.o. 

poprzez wymianę instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników, zamontowaniem termostatów, 

armatury i przewodów oraz wpięcie instalacji do istniejącej kotłowni węglowej. Branża 

elektryczna obejmuje zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji 

fotowoltaicznej pokrywającej częściowo ok 24% zapotrzebowanie na energię elektryczną 

budynku w tym montaż 28 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 44,8m2 o mocy ok 

6,28 tys. kWh zlokalizowanych na stropodachu. Szczegółowy opis i dokładny zakres 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej dla każdej branży tj. 

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wykonawca przy ustalaniu ceny 

winien wziąć pod uwagę zapisy z audytu energetycznego, audytu oświetleniowego oraz 

ekspertyzy ornitologicznej i ekspertyzy chiropterologicznej załączonych do SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w 

jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 

niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie 

koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót 

określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy 

maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u 

Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod 

kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zapewnia materiały i 

urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 

certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz 

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, 

w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane 

urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się 

w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. W przypadku 

wystąpienia w dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, nazwy produktów oraz firm – mają 

one na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów 
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technicznych i jakościowych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być 

uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i 

elementów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, ze zaproponowane 

materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie 

gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ust 

Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) Następujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia: a) pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych, za wyjątkiem tych osób, które nie będą wykonywały czynności w sposób, o 

którym mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45332200-5, 45331100-7, 45311000-0, 45261215-4, 45111100-9, 

45421100-5, 45421000-4, 45262100-2, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4 

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 możliwości udzielana zamówienia na podstawie zapisów art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówienia polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych lub usług, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego, wartość powtórzonych robót i usług może wynieść maksymalnie 

do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca przystąpi do wykonania robót lub usług podobnych 

wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 

67 ust 1 pkt 6 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: data zakończenia: 31/07/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest 

do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia bądź w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. W terminie 10 

dni od podpisania umowy a także w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: •oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytułu niespełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku realizacji przez 

Wykonawcę robót w miejscu bezpośredniego nadzoru Zamawiającego nad przedmiotem 

zamówienia, zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nawy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

 

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 szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a)wykaże, iż w 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane o wartości nie mniejszej niż 240 000,00 zł brutto każdej z tych robót, których 

przedmiotem była izolacja termiczna obiektów z udokumentowaniem, że roboty te zostały lub 

są wykonywane należycie. b)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 

następującymi osobami: - kierownik robót - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej posiadający min. 

3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; kierownik robót w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie także rolę koordynatora całego przedsięwzięcia ze 

strony Wykonawcy; - kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, posiadający min. 3 

letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - kierownik robót elektrycznych – 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający min. 3 

letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; wydane zgodnie z przepisami 

ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dn. 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadających, wydanych na podstawie 

wcześniejszych przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami objętymi niniejszym 

zamówieniem, która będzie kierowała robotami. W przypadku wykonawców zagranicznych, 

dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

postanowień ustawy z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.. 2016., poz. 65). 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji. 

 

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: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. a)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. b)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez 

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13-22 i ust. 5 pkt. 1. c)W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, 

do realizacji, których te zdolności są wymagane. d)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 

lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie a) 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: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. e)Wykonawca, który powołuje 

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1. f)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania w zał. nr 8 przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania danych 

firmy podwykonawców 

 

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)  

 

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:  
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w 

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

dokumentów: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2014 r., 

poz. 1114 ze zm.) – w takim wypadku Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 
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pobierze samodzielnie w formie elektronicznej w/w dokumenty za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych. 

 

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: 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w 

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

dokumentów: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 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 - (wzór załącznik nr 4). (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie dokumenty mogą być złożone wspólnie, przy czym warunek zostanie spełniony 

jeżeli każdy z konsorcjantów wykonał min. 2 roboty ). b)wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- (wzór załącznik nr 5).  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
a)wypełniony i podpisany formularz oferty - (wzór załącznik nr 1 do SIWZ) 

 b)kosztorys ofertowy uproszczony – sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej 

załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy stanowi element oferty  

c)pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest 

wymagane,  

d)zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (składane wraz z ofertą jeżeli 

dotyczy).  

e)dowód wniesienia wadium  

f)wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom - wg. wzoru załącznik nr 8  
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g)Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 184 ze zm.), wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiazania z innym wykonawcą lub 

wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia(wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ).  

 

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.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca może 

wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: Wadium na: 

„Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn - Urząd Gminy 

w Kawęczynie” 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Kawęczynie 86 8557 0009 0400 0101 

2004 0074 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w 

pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 7.W przypadku wniesienia 

wadium w formie innej niż pieniądz - do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium. 8.W przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie 

wynikać, termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą. 9.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi 

zawierać klauzule gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 10.Wadium dla grupy 

Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), może być wniesione przez jednego z 

uczestników konsorcjum. 

 

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  

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  
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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  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

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 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  

etap nr czas trwania etapu 

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 
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Kryteria Znaczenie 

CENA 60 

OKRES GWARANCJI 40 

 

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):  

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: nie  

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:  nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 
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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:  

 

Zamawiający dołącza do SIWZ Istotne postanowienia umowy(Załącznik Nr 7 do SIWZ).  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

1.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny ofertowej. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można 

wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4.Zamawiający nie wyraża 

zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Rejonowy 

Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Kawęczynie Nr 86 8557 0009 0400 0101 2004 

0074 7.Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin 

uznania rachunku bankowego zamawiającego. 8.W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet 

zabezpieczenia. 9.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 10.Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

potwierdzonego odbiorem końcowym robót. Pozostałe 30% pozostawia się na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi. Okres ten ulega wydłużeniu do dnia upływu gwarancji jakości 

wykonanych robót budowlanych. Kwota, o której mowa, jest zwracana nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 11.W przypadku składania 

przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania, 

którego dotyczy i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
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Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)wystąpienia okoliczności wskazanych w 

art. 144 ust. 1 pkt 2 –6 PZP, 2)konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, 

kierowników robót w poszczególnych branżach –pod warunkiem, że nowe osoby posiadają 

przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SIWZ, 

3)konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany 

przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne konieczności zmiany terminu 

realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem 

możliwości zakończenia robót w wymaganym terminie wskazanym, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 4)konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej 

umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a)zawieszenia prowadzenia robót 

budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b)wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, c)szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, prób, 

sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, d)siły wyższej, klęski żywiołowej, nie pozwalającej na 

wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWiORB, 

e)jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dających 

się przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego 

na terenie budowy, f)odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia 

przez wyspecjalizowane służby, g)odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych 

obiektów archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ i konieczności ich 

zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc., h)wystąpienia odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, 

kurzawki) bądź terenowych (w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych), i)wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy co 

najmniej 3 kolejnych dni, w których odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciągu 

doby w godz. pomiędzy 6:00 a godz. 22:00. j)wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy co najmniej dobowych opadów śniegu w ilości przekraczającej w ciągu doby grubość 

szaty śnieżnej w wysokości 5cm lub deszczu i śniegu w przeliczeniu na opad wody :10 

litrów/m2. k)wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie 

siły wyższej w postaci silnych wiatrów powyżej 70 km/h , gradu lub opadów deszczu w 

wysokości przekraczającej 10litrów/metr2 czego efektem będzie zakłócenie realizowanych 

robót stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakłócenie tych prac może mieć 

postać konieczności czasowego wstrzymania prac, konieczności zmiany sposobu realizacji 

robót lub konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie trzeba byłoby wykonać 

gdyby te zdarzenia nie wystąpiły albo konieczność powtórzenia już wykonanych prac, itp. 

mogą to być sytuacje wywołane np. uszkodzeniami spowodowanymi wiatrem, wodą lub 

gradem -połamane drzewa lub gałęzie, uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, 

zalania, zalanie wykopów, grzęzawiska, uszkodzenie sprzętu, urządzeń. l)wystąpienia 

wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac zabezpieczających, 

naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac 

wskazany przez właściwe instytucje. m)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 

technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w 

dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń, zaświadczeń, itp. n)w przypadku 
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zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych 

niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w 

chwili zawierania Umowy, o)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Zamówienia. Wydłużenie okresu 

realizacji robót może nastąpić z przyczyn warunków atmosferycznych o czas niezbędny do 

usunięcia szkód, bądź w pozostałych przypadkach o czas niezbędny. 5)wystąpienia zmian 

będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: 

wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 6)wystąpienia konieczności realizacji 

przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż 

określone w dokumentacji projektowej, a w szczególności: a)niedostępności na rynku 

materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji projektowej wynikającej z 

zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, b)pojawieniem się na rynku 

materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót, pozwalających w szczególności na skrócenie czasu realizacji 

inwestycji, zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów jego 

późniejszej eksploatacji, c)wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować może niewykonaniem bądź wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, d)zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań 

technicznych/ technologicznych, będącego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego 

prawa. 7)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodą 

Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii 

wykonania robót składających się na przedmiot umowy – pod warunkiem, że proponowane 

przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od 

przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z 

opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie 

akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, po 

szczegółowym wyspecyfikowaniu i wycenieniu poszczególnych czynności wg. cen 

ofertowych i określeniu wpływu na termin realizacji i wysokość wynagrodzenia. 8)zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: a)zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

b)konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do 

określonych w dokumentacji projektowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, c) 

konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w przedmiarach 

(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w dokumentacji projektowej błędów lub 

braków, polegających w szczególności na niezgodności z przepisami prawa, bądź 

stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem 

faktycznym na terenie budowy, d)powzięcia wiadomości o rozwiązaniach technicznych / 

technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, e)konieczności ograniczenia zakresu 

robót, które w toku realizacji przedmiotu zamówienia okazały się zbędne. 9)zmiany 

podwykonawcy – na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany 

podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy 

do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę 

zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu 

zamówienia –wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń 
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wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli 

zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do 

zasobów, którymi dysponowanie pierwotnie wykazywał Wykonawca, Zamawiający dopuści 

zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot (a w pozostałych przypadkach –nowy 

podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot 

dotychczasowy, 3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej w 

szczególności: 1)opis zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)koszt zmiany oraz jego wpływ na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 4)czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin 

realizacji umowy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia, o którym 

mowa powyżej, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl o konieczności przedłużenia terminu realizacji robót, należycie 

uzasadniając i dokumentując wniosek. W razie wątpliwości, po stronie Wykonawcy leży 

wykazanie, iż dochował terminu wystąpienia z wnioskiem. 5. Podstawy zmiany umowy 

zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowią 

zmiany dotyczące obsługi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczególności zmiana 

nr rachunku bankowego bądź zmiana danych teleadresowych. 7. Roboty zamienne: 

1)Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego do wykonania robót zamiennych 

(tj. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego 

rozszerzenia) polegających na zamianie materiałów, rodzaju stosowanych urządzeń, 

rozwiązań technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, 

poprawienia jego funkcjonalności lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z 

powodu braku dostępności na rynku przewidzianych materiałów przy jednoczesnym 

zachowaniu jakości, funkcjonalności parametrów nie gorszych niż przewidzianych w 

pierwotnej dokumentacji. 2)Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie 

sporządzeniem protokołu konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, 

oraz Zamawiającego i innych, wg. stawek wynikających z kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 3)W przypadku gdy wprowadzenie robót 

zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy, ich podwyższenie 

lub obniżenie na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy. 

 

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: 16/02/2017, godzina: 11:00,  
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  
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> 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: 
  

                                  
                                                Wójt Gminy Kawęczyn 

                                                                                       /-/ Jan Nowak 


