
Ogłoszenie nr 522175-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.: „Rewitalizacja 

budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 4 w 

ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji 

A i B”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 

Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa 

położonych w obszarze rewitalizacji A i B.  

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: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z 

o.o., krajowy numer identyfikacyjny 13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9 , 05-

800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 1603731, e-mail 

tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 758 84 50.  

Adres strony internetowej (URL):  

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):  

Sp.z.o.o.  

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://www.tbszm.com.pl/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http://www.tbszm.com.pl/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

TBS Zieleń Miejska Sp.z.o.o., ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków, w Sekretariacie, 

pok. nr 25  

 

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: „Rewitalizacja budynków 

mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 4 w ramach projektu pt. 

„Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 

Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”. Inwestycja współfinansowana jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00 -14-

9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i 

B.  

Numer referencyjny: PN.3.2020  

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: Zakres prac. A/ Prace wynikające z audytu energetycznego: - 

częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z 

remontem elewacji, - wykonanie izolacji ścian fundamentowych, - remont pokrycia 

dachowego, - docieplenie stropu poddasza - doposażenie lokali w wewnętrzną instalację c.o. i 

c.w.u. - zakup i montaż węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. - remont 

balkonów, - remont kominów, - remont klatki schodowej, - adaptacja pomieszczenia 

technicznego na potrzeby węzła c.o., B/ Prace pozaaudytowe: - zakup i montaż nowej tablicy 

z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym), - 

zakup i montaż uchwytu na flagi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - zakup i 

montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z przesuwnymi 

drzwiami, zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm – szt. 1, - montaż tablicy 

pamiątkowej, - zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, - doposażenie 

budynku mieszkalnego w instalację domofonową, - wymiana zew. opraw oświetleniowych na 

elewacji na nowe z zastosowaniem czujników zmierzchu dla oświetlenia przy wejściu do 

budynku, - wymiana wew. opraw oświetleniowych na nowe z zastosowaniem czujników 

zmiechrzowo - ruchowych, - wymiana instalacji elektrycznej WLZ zasilającej lokale 

mieszkalne zgodnie z projektem technicznym i warunkami przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej, - doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty 

grzewczej i innych urządzeń kuchennych zgodnie z projektem technicznym i warunkami 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - zagospodarowanie terenu.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

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: 1/ 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu 

Wykonawcy robót budowlanych, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i 

będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres w/w prac może dotyczyć: - 

branżą budowaną, - branżą sanitarną, - branżą elektryczną. 2/ W/w roboty zostaną udzielone 

w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i 

zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego 

sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia 

podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą 



kalkulacji będzie opracowanie oparte na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów 

Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 

koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na 

podstawie średnich notowań publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 

wystąpienie konieczności wykonania tych robót.  

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: 2020-10-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego 

warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500 000,00zł.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) wykonał w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane, oraz załączy dowody określające czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, w tym: - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającej na 

dociepleniu budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Każda z 

przedstawionych prac musi mieć wartość min. 500 000,00 zł . 2) skieruje do realizacji 

zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia 

publicznego, w tym minimum: - 1 osobą - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną 

na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. - 1 osobą - 

kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby 

Samorządu Zawodowego. - 1 osobą - kierownikiem robót w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane wykonawcze w 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu 

Zawodowego.  

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

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



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

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 

 

 

 

 

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

I.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu; 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 4) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 



pkt. 1 ustawy Pzp; II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. I/: 1) ppkt 

1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2) ppkt 2–4 – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ( 

dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) III. Jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.5/, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt. I ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt II ppkt 

1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

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) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych 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 i wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 3) Dowody 

określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 4) 



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, 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) Formularz ofertowy (według załączonego druku) 2) Dowód wpłacenia (wniesienia) 

wadium 3) Oświadczenie określone w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 

oraz art. 24, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych oraz spełnienia warunków udziału 4) W przypadku podpisania oferty oraz 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 5) Zobowiązanie 

podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy)  

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  

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 22 

000,00 zł. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej brutto.  

 

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  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

 

 

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) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 20,00 

termin płatności 20,00 

 

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:  

 

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) Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w 

art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), (zgodnie z warunkami określonymi w 

postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania 

zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - konieczności wprowadzenia 

zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub 

Wykonawcy), - z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również 

tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - z powodu 

niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 



utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, - z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie 

zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć - z powodu uzasadnionych zmian w 

zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - z powodu wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, - z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, - przedłużenia się uzgodnień 

zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie 

zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - z powodu 

wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy ( nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), - w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem 

zaakceptowania przez Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 

postanowieniami SIWZ, . - wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego. - zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 8 ust. 4 i 5. - 

zmiany wynagrodzenia w wyniku: a)robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz akceptowane przez Inwestora. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe na roboty tego samego 

rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z 

kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. - w przypadku robót 

niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie 

powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów 

cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna…………………zł, koszty 

pośrednie……………………..%, koszty zakupu…………………….%, 

zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie 

czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania krajowe z publikacji 

SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych 

robót. b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana 

technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz akceptowane przez 

Inwestora. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: - ceny 

jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie 

podpisania umowy. - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 

Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie 

(robocizna…………………zł, koszty pośrednie……………………..%, koszty 

zakupu…………………….%, zysk………………………%), ceny materiałów i sprzętu 

przyjęte zostaną na podstawie czynników produkcji nie wyższych niż średnie notowania 

krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót. c) odstąpienia od części 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: 2020-03-25, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


