
Akademia Morska w Szczecinie: Przebudowa budynku dawnej kuźni na potrzeby Wydziału 

Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Ogłoszenie nr 544363-N-2017 z dnia 2017-07-04 r. 



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: Akademia Morska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 

14512900000, ul. ul. Wały Chrobrego  42371 , 70500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo 

Polska, tel. 914 809 400, , e-mail bzp@am.szczecin.pl, , faks 914 809 575. 

Adres strony internetowej (URL): www.am.szczecin.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): 

Publiczna Uczelnia Wyższa 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Tak 

http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi 



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak 

http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi 

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

adresem 

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

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

inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

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

inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

forma pisemna (papierowa) 

Adres: 

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 

1-2 

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 budynku dawnej kuźni na 

potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 

Numer referencyjny: AR/272- 04/17 

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 budynku dawnej kuźni na potrzeby 

Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, zgodnie z załączoną 

do SIWZ dokumentacją przetargową. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Roboty budowlane związane są 

z przebudową wolnostojącego budynku Kuźni na terenie AM w Szczecinie zgodnie z załącznikiem 

graficznym nr 11-1 do SIWZ. Do zakresu prac należy również: - podłączenie instalacji cieplnej na 

potrzeby c.o. i c.t. do węzła cieplnego, który znajduje się w Budynku Dydaktycznym nr 1 - przebieg 

trasy zasilania w załączniku graficznym 11-1 i 11-2 do SIWZ, - podłączenie instalacji z.w.u. w 



piwnicy Budynku Dydaktycznego nr 1 - przebieg trasy zasilania w załączniku graficznym 11-1 i 11-2 

do SIWZ, - podłączenie kanalizacji do istniejącej studzienki na terenie Inwestora. Przedmiotem 

Zamówienia są między innymi: 1) Roboty rozbiórkowe: m.in. rozbiórka zniszczonych elementów 

więźb dachowych, rozbiórka pokrycia dachowego papowego, rozbiórka rynien, rur spustowych oraz 

obróbek blacharskich, rozbiórka ścian działowych i innych elementów budowlanych; rozbiórka stropu 

i schodów drewnianych, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykucie z muru ościeżnic 

drewnianych, skucie posadzki cementowej, wywóz gruzu i utylizacja odpadów budowlanych, 

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej, wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej. 2) 

Roboty budowlane: m.in. wykonanie nowych posadzek betonowych, montaż nowej stolarki okiennej i 

drzwiowej, wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachowego, montaż rynien i rur 

spustowych, obróbek blacharskich, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III 

na ścianach i słupach, gładzi jednowarstwowych wewnętrznych, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-

kartonowych, wykonanie posadzki przemysłowej, malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie tynków 

zewnętrznych, 3) Roboty elektryczne: m.in. wymiana instalacji elektrycznej, montaż: koryt 

kablowych, rozdzielnic, włączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, wykonanie 

zasilania urządzeń branży sanitarnej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów 

elektrycznych, 4) Roboty sanitarne: m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie 

instalacji wodnej i kanalizacji z białym montażem (baterie, zlewozmywaki, umywalki itp.), wykonanie 

zasilania nagrzewnic, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, montaż nowej 

centrali wentylacyjnej. Uwaga: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane pozycje z całości prac 

przewidzianych w Projekcie Wykonawczym, dotyczące budynku dawnej kuźni. Roboty objęte 

zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarach Robót (zał. nr 10-1 do 10-4 do SIWZ), jednakże 

ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie 

ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawierają: Projekty Wykonawcze (zał. nr 8-1 ÷ 8-5 do SIWZ),Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 do 9-4 SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 10-1 

do 10-4 do SIWZ), Dokumentacja Graficzna (zał. nr 11-1 do 11-2 do SIWZ). 3. Podane przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający 

dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych. 4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na 

miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu 

Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem 



poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 12.07.2017 r. godz. 14.00. O terminie 

przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani 

pisemnie, faksem lub e-mailem. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 1) prace rozbiórkowe, 2) prace wykończeniowe (m.in. tynkarskie, glazurnicze, 

szpachlarsko -malarskie). Przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu 

zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu: Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w 

oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące zakres 

wykonywanych przez czynności przez dana osobę. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym 

terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania 

umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 PZP. Jeżeli 

Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 3 PZP. Procedura weryfikacji 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy. 6. Sankcje z tytułu 

niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez 

Zamawiającego faktu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez 

osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy 

Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. b) za każdy 

przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu umów o pracę osób wykonujących 

czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500 zł. c) za każdy przypadek dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji czynności 

objętych przedmiotem umowy przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:



Kod CPV

45110000-1

45310000-3

45315000-8

45316000-5

45330000-9

45331000-6

45332000-3

45400000-1

45500000-2

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: 105 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże 

wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych związanych z budową, lub przebudową, lub 

rozbudową budynku o wartości robót nie niższej niż 250 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość 

dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w 

oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o 

zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie 

kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) warunek w rozumieniu 

Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej po jednej osobie 

uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. 

kierownika: • budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, posiadającą 

minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, • robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub równoważnej, • robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

równoważnej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 



wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty 

wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 



POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane związane z budową, lub przebudową, 

lub rozbudową budynku o wartości robót nie niższej niż 250 000,00 zł brutto każda, wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, 

referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem 

jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający, co najmniej po 

jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) kierownika: a) budowy o 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, posiadającą minimum 5-letnie 

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 

robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

lub równoważnej, c) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialne za kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 



POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP 

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

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. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 7 000,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 

5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/272-04/17 na Przebudowa budynku 

dawnej kuźni przy ul. Willowej 2, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 

732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w 

innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą 

wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż 

pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres 

związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium 

zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o 

którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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



Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



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

etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 25,00

Kara umowna 15,00

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

nieograniczony) 

Nie 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 



nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje 

możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w 

następujących przypadkach: 1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej 

umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) 

gdy wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) 

zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność 

zmiany terminu, b) konieczność wykonania robót dodatkowych, c) brak dostępu do miejsc, w których 

przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) przeszkody o 

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc 

mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą 

po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia 

ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy 

gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, 

a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 3) zmiany numeru rachunku 

bankowego Wykonawcy, 4) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy 

związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość 

wynikającą z kosztorysu będącego załącznikiem nr 6 do umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość 

zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 

3-5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w 

rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 5. W przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. 



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: 2017-07-24, godzina: 10:30, 

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 

> język polski 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

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

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o 

godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert 

wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów rozdziału XIV SIWZ. 2. Przed podpisaniem umowy, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną 

polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana polisa musi potwierdzać 

ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset 



tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie 

więcej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 3. Przed podpisaniem umowy, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy, zgodnie z 

wymogami SIWZ 4. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca przedłoży Harmonogram Realizacji Robót uwzględniający wymogi Zamawiającego, co 

do terminów i zakresu wykonywania robót. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 

% ceny ofertowej brutto. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


