
Ogłoszenie nr 566594-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim: Remont dachu 

budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie 

Wielkopolskim 

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  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

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

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie 

Wielkopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 9804500000, ul. ul. Zamkowa  1 , 63720   Koźmin 

Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 7216 828, , e-mail 

sekretariat@zspkozmin.pl, , faks 0-62 7216 247.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.zspkozmin.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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.zspkozmin.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  
Tak  

http://www.zspkozmin.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  

 

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:  
Nie  

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: Remont dachu budynku internatu Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim  

Numer referencyjny: ZSP/342/399/ 2017  

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: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku internatu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim polegający na remoncie 

drewnianej konstrukcji dachu i wymianie pokrycia z dachówki ceramicznej. : Szczegółowy zakres 

robót zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 1a i 1b, nr 2, nr 3 do 

niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1a i 1b, nr 2, nr 3 

do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia 

składają się: - projekt budowlany ( opis techniczny + rysunki) – załącznik nr 1a i 1b - specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 - przedmiary robót- załącznik nr 3  

 

II.5) Główny kod CPV: 45261200-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45000000-7 

45110000-1 

45262520-2 

45320000-6 

45410000-4 

45421000-4 

45442100-8 

45262100-2 

45261100-5 

45312310-3 

 

 

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

nie dotyczy 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

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

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2017-11-15 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin może ulec skróceniu z uwagi na kryterium oceny ofert-"Okres 

wykonania przedmiotu zamówienia "  

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: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego 

powyżej– uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, gdy ten oświadczy, że znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Ocena spełniania 



przedmiotowego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wg wzoru 

stanowiącego załącznik do SIWZ, Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie 

złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia – nie spełnia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje min. 1 osobą, 

która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 

specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo Budowlane( Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej ) oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu prac budowlanych na obszarach objętych 

ochroną konserwatorską ( robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) wg wymogu pozwolenia nr 492/2016 z dnia 23 czerwca 

2016 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Na etapie postępowania należy złożyć oświadczenie o 

posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 10. Jeżeli w trakcie weryfikacji doświadczenia przez WKZ 

okaże się, że kandydat nie jest w stanie wykazać się posiadanym doświadczeniem niezwłocznie 

zostanie przedstawiony następny kandydat, a za ewentualne opóźnienia w realizacji zadania 

wynikające z winy wykonawcy może zostać naliczona kara umowna zgodnie z postanowieniami 

umowy, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, która 

obejmowała w swym zakresie wykonanie: modernizacji, remont lub wykonanie dachu w tym więźby 

dachowej, o wartości całej roboty budowlanej, równej co najmniej 300 000,00 PLN wraz z podatkiem 

VAT, ponad to, robota budowlana była wykonywana na obiekcie wypisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz potwierdzą, że robota ta została 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.  

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)  

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP:  



Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczania w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1 pzp,  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w 

realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno 

- budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane( 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ) oraz posiada doświadczenie w 

prowadzeniu prac budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską ( robotami 

budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz 

która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury -

art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) wg 

wymogu pozwolenia nr 492/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. na prowadzenie robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 

specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na etapie 

postępowania należy złożyć oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 10. Jeżeli w 

trakcie weryfikacji doświadczenia przez WKZ okaże się, że kandydat nie jest w stanie wykazać się 

posiadanym doświadczeniem niezwłocznie zostanie przedstawiony następny kandydat, a za 

ewentualne opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy może zostać naliczona 

kara umowna zgodnie z postanowieniami umowy, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

co najmniej 1 robotę budowlaną, która obejmowała w swym zakresie wykonanie: modernizacji, 

remont lub wykonanie dachu w tym więźby dachowej, o wartości całej roboty budowlanej, równej co 

najmniej 300 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT, ponad to, robota budowlana była wykonywana na 

obiekcie wypisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w strefie ochrony konserwatora 

zabytków oraz potwierdzą, że robota ta została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończona.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
a) wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ - składa 

Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), b) dokument 

potwierdzający wniesienie wadium składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie) lub wszyscy wspólnie składający ofertę, c) oświadczenie Wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ - 

składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) lub 

wszyscy wspólnie składających ofertę d) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie e) oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – zgodnie z 

załącznikiem Nr 7 do SIWZ – złożyć tylko jeżeli dotyczy. O ile zaistnieją wskazane okoliczności, 

oświadczenie składa Wykonawca lub w przypadku składania oferty przez Wykonawców 



występujących wspólnie, każdy Wykonawca f) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje – 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ – złożyć tylko jeżeli dotycz. O ile zaistnieją wskazane 

okoliczności, oświadczenie składa Wykonawca lub pełnomocnik (w przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie) g) pełnomocnictwo, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę 

niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 11 do SIWZ. 

Oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców – w przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

Wykonawcą (o ile dotyczy) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Uwaga: Oświadczenia (o którym mowa w pkt. h) nie należy składać wraz z ofertą, 

ponieważ na etapie składania ofert Wykonawca nie zna uczestników postępowania, a co za tym idzie 

nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

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  

5000,00 zł. ( pięć tysięcy złotych)  

 

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  

 

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 – nie dotyczy 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Okres gwarancji jakości  30,00 

Okres wykonania przedmiotu zamówienia  10,00 

 

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 – nie dotyczy 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy 
 

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:  

Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:a) zmiany wynagrodzenia 

umownego: - zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wartości wynagrodzenia umownego; b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: - w 

sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza 

możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn 

niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: - zmiany warunków atmosferycznych w 

szczególności: klęski żywiołowe, wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków 

atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 

prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, obfite opady deszczu, trąby powietrzne, 

zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; - przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia 

wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; - 

zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; - 

zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie 

stosownych decyzji od innych organów publicznych; d) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, 

zmiana parametrów realizowanego zamówienia. o zmiany technologiczne, w szczególności: 

konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa; e) zmiana personelu realizującego przedmiot zamówienia; 

o zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne 

osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia f) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: - wprowadzane 



warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia 

umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały 

równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w 

postanowieniach pierwotnego zamówienia; - jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 

1e ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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: 2017-08-24, godzina: 10:00,  

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

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  
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