
Szczecin: Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul 

Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie. Obiekt wpisany d rejestru zabytków jako część 

zespołu urbanistycznego"Kuckenmuhle" pod nr 035 decyzją WKZ w Szczecinie KL.III-

530/4/4 z dnia 10.04.184 r 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w 

Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32131113100000, ul. ul. Wszystkich 

Świętych  66, 71457   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 431 58 91, 

e-mail tjaworska@po.szczecin.pl, faks 91 431 58 91 wew. 21.  

Adres strony internetowej (URL): www.centrumopieki.szczecin.pl 

 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 



formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.um.szczecinpl; 

www.centrumopieki.szczecin.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) 
tak  

bip.um.szczcin.pl i www.centrumopieki.szczecin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

bip.um.szczecin.pl; www.centrumopieki.szczecin.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:  

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej 

Adres:  

ul. Wszystich Świętych 66,71-457 Szczecin 

 

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 budynku 



Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie. 

Obiekt wpisany d rejestru zabytków jako część zespołu urbanistycznego"Kuckenmuhle" pod 

nr 035 decyzją WKZ w Szczecinie KL.III-530/4/4 z dnia 10.04.184 r 

Numer referencyjny: COD/02/2016 

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  

 

 

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 zamówienia obejmuje: a) wymiana instalacji; - 

centralnego ogrzewania, - ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, - wody zimnej, - kanalizacji 

sanitarnej, b) docieplenie dachu nad zejściem do piwnicy, c) docieplenie ścian zewnętrznych 

zejścia do piwnicy, d) wymiana zewnętrznych drzwi do piwnicy, e) wymiana stolarki 

drzwiowej zewnętrznej, frontowych drzwi z łukowym naświetlem o wys. 55 cm i min. 

współcz. U-1,70 W/m2 K, g) docieplenie ścian piwnicznych zagłębionych w gruncie, h) 

docieplenie ściany zewnętrznej we wnękach zagrzejnikowych znajdujących się na parterze i 

piętrze budynku, i) docieplenie ściany zewnętrznej w trzech blendach znajdujących się na 

parterze budynku, j) docieplenie stropu i ścian bocznych loggii na piętrze, k) docieplenie szaf 

i wnęk wbudowane na poziomie piętra, l) docieplenie części ścian na poddaszu, ł) docieplenie 

części połaci dachu stromego, m) docieplenie podłogi nieużytkowego poddasza, n) 

docieplenie stropu nad poddaszem,  

 

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6 

Dodatkowe kody CPV:45331100-7 

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 udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego 

zamówienia, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

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: 
Okres w dniach: 260 

 

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: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie niższej niż 80 000,00 PLN  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca 

posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie 

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane, polegające na termomodernizacji 

budynku w tym docieplanie dachu, stropów, ścian oraz wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać np. co najmniej jeden z 

wykonawców w całości b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami 

odpowiedzialnymi za: - kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez 

ograniczeń i posiadający doświadczenie co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zm.); - kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek 

musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości  

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:  

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

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

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

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



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku 

składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla 

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku 

składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla 

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa 

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) oświadczenie wykonawcy o 

braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 

należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. e) 

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. 



informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie 

należy złożyć w oryginale.  

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: 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę 

wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za 

spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem. b) wykaz 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty 

wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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; W przypadku składania oferty 

wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć 

w oryginale. d) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej, w ostatnich trzech latach przed upływem 

terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z 

wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą 

odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w 

oryginale.  

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  
- opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich 

zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 9 siwz). W przypadku 

składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. 

dokument.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty 

wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w 



oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z 

Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć 

jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie 

podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi 

załącznik nr 6 do siwz; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 

poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 

I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) 

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku 

składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie 

należy złożyć w oryginale.  

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. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. 

Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe 

Zamawiającego 84-1020-4795-0000-9302-0278-1284 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach 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 – do kasy – pokój nr 10. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub 

kilku formach.  

 

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  

 

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 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

wysokość kary umownej 20 

okres gwarancji i rękojmi  20 

 

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 

 

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:  

 

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. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 2. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu 

umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 4) zmianie 

kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust 2 umowy. 3. Zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność 

wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na 

przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) wystąpi okoliczność leżąca po 

stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi 

odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 3) wystąpią szczególne 

warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie 

równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy 

sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi IK i przedstawiciel Zamawiającego. 4) 

wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów 

czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez 



poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania 

przedmiotu umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze 

zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 

Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę 

wymaga akceptacji Zamawiającego):  stawka roboczogodziny „R” – średnia dla 

województwa zachodniopomorskiego,  koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla 

województwa zachodniopomorskiego,  zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla 

województwa zachodniopomorskiego,  ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z 

kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich 

braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 

w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,  nakłady 

rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, W przypadku robót dla 

których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzana przez Zamawiającego. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie 

Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) wystąpi konieczność wykonania 

robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych w pozycjach przedmiarów 

robót dostarczonych przez Zamawiającego. Na te roboty zostaną ustalone nowe pozycje i 

ceny jednostkowe według zasad określonych w ppkt 1; 3) wystąpi konieczność wykonania 

robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich 

wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie 

ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w 

ppkt 1; 4) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 5) w toku 

wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą 

wykraczać poza ilość opisaną w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. 5. Zmiana 

polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia 

umownego określonego w § 9 ust. 2 umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w pkt 4 ppkt 1. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany 

technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) konieczność zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 2) konieczność 

zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) 

konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność 

materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany wskazane w ppkt 3 będą 

wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 

takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze 

wskazanych w ppkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na 

zasadach określonych w pkt 4 ppkt 1. 7. Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 3, 4, 5 i 6 

nastąpi aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności 

sporządzonego przez Zamawiającego. 8. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy 

następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba 

proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej 



zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy. 9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z 

inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i 

Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis 

zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 11. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym 

paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

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: 22/12/2016, godzina: 10:00,  

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  

>  

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: 
 


