
 
 

 

Ogłoszenie nr 543160-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Wykonanie robót budowlanych 

polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 

188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem 

izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. 

Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00 

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  
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.  

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: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy 

numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13 , 31157   Kraków, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, , e-mail zp@asp.krakow.pl, , faks 

124 226 566.  

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):  

Uczelnia publiczna  

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.asp.krakow.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:  

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

osobiście lub za pomocą kuriera/posłańca  

Adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, 

Biuro Rektora i Kanclerza ASP, pokój nr 104, I piętro  

 

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: Wykonanie robót budowlanych 

polegających na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 

188 oraz ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem 

izolacji wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiących I etap projektu „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. 

Syrokomli 21” umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00  

Numer referencyjny: DAG-3942-15/2017  

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  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  



 
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające 

na dociepleniu ściany szczytowej powyżej gruntu w granicy działek nr 193 i nr 188 oraz 

ociepleniu ściany fundamentowej budynku głównego poniżej gruntu z wykonaniem izolacji 

wraz z robotami towarzyszącymi. Powierzchnia ocieplenia ściany szczytowej ponad gruntem 

– 481,60 m2 Powierzchnia izolacji piwnicznej ściany szczytowej – 19,54 m2 Powierzchnia 

izolacji piwnicznej ściany frontowej – 77,61 m2 2. Roboty te stanowią I etap robót 

termomodernizacyjnych budynku przy ul. Syrokomli 21, objętych umową nr POIS.01.03.01-

00-0051/16-00. Projekt pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. 3. Szczegółowy zakres 

prac, dla całości projektu wskazanego w ust.2, opis technologii zawiera dokumentacja 

projektowa /projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: Przebudowa budynku polegająca 

na: 1) Termomodernizacji budynków głównego i oficynowego; 2) Termomodernizacji ścian 

fundamentowych budynku głównego od strony ulicy Syrokomli; 3) Przebudowa i rozbudowa 

wew, instalacji c.o., wodnej, elektrycznej, odgromowej (budynek główny); 4) Budowa 

instalacji fotowoltaicznej (budynek główny); 5) Budowa wentylacji mechanicznej (budynek 

główny); 6) Wzmocnienie części konstrukcji dachu wraz z wymianą części poszycia 

dachowego (budynek główny), w budynku przy ul. Syrokomli 21, DZ. NR 193 OBR. 41 

KROWODRZA W KRAKOWIE, sporządzony przez Pracownię Projektową – Paweł 

Jabłoński z siedzibą: plac Bolesława Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biała, przedmiar robót i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) załączone do niniejszej 

SIWZ (załączniki od nr 9 do nr 11) 6. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu: Zakres 

dokumentacji projektowej obejmuje dwa budynki Akademii Sztuk Pięknych znajdujące się w 

Krakowie przy ul. Syrokomli 21, dz. nr 193 natomiast zakres zamówienia obejmuje tylko 

część prac związanych z budynkiem głównym – zlokalizowanym w pierzei ulicy Syrokomli. 

7. Zakres i typ robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem (wyciąg z opisu do 

projektu budowlanego)  Ocieplenie ścian nadziemnych (granica z dz. nr 188)  Ocieplenie 

ścian piwnicznych (dz. nr 193, 403/4) 1.2 Ocieplenie ścian nadziemnych i piwnicznych wraz 

z wykonaniem izolacji wodnej typu średniego Uwaga: wykonując ocieplenie należy 

zachować 10 cm odstęp projektowanego ocieplenia od granic działek nr 190 i 191, które 

znajdują się poza zakresem opracowania) 1.2.1 Roboty rozbiórkowe • Ściany nadziemne 

(działki nr 188) Zweryfikować nośność i przyczepność powierzchni ściany w miejscach 

stosowania ocieplenia. W razie stwierdzenia ubytków lub obniżonej nośności wykonać 

miejscową naprawę ścian lub wymianę tynku na cementowo-wapienny o grubości min. 1cm • 

Ściany piwniczne (działki nr 403/4, 193) Skuć tynki zewnętrzne • Rozbiórka wiaty śmietnika 

na dz. nr 188 Rozebrać ściankę wypełniającą z cegły 12 cm. Skuć i rozebrać elementy 

żelbetowe konstrukcji: słupki i dach. 1.2.1a Naprawa ścian murowanych Wykonać 

przemurowanie ściany szczytowej wzdłuż pęknięcia na kominie – ściana graniczna z dz. nr 

188 1.2.2 Ocieplenie ścian nadziemnych Projekt przewiduje ocieplenie ścian nadziemnych: 1) 

Płytami styropianowymi EPS 70 gr. 14cm, λ=0,040 zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 

zapewniającymi uzyskanie cechy NRO 3) W miejscach wymaganych bezpieczeństwem 

pożarowym (granice stref pożarowych) płytami z wełny mineralnej o grubości 14 cm, λ= 



 
0,040 w systemie ETICS (metoda lekka mokra) zapewniającej uzyskanie cechy NRO 

Istniejący tynk należy zachować, oczyścić i zagruntować. W razie stwierdzenia miejscowego 

uszkodzenia tynku lub niewystarczającej przyczepności do ściany – tynk należy skuć i 

wykonać nowy cementowo wapienny gr. 1cm. Płyty zarówno z wełny jak i ze styropianu 

należy mocować kołkami z zastosowaniem zaślepek eliminujących punktowe mostki 

termiczne. Należy stosować kołki PCV w ilości 6 sztuk/m2. W narożach budynku ilość 

kołków należy zwiększyć do 8 sztuk/m2. Stosować siatki z włókna szklanego. W linii 

połączenie izolacji z wełny mineralnej i izolacji ze styropianu zamocować profile dylatacyjne 

typu U. Ścianę wykończyć tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm. Kolor 

(jasny, pastelowy) zostanie wybrany przez komisję konserwatorską. 1.2.3 Ocieplenie ścian 

piwnicznych i fundamentowych Projekt przewiduje ocieplenie: • ścian piwnicznych do 

poziomu posadzki piwnicy płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm, λ=0,036 Przed 

wykonaniem warstwy ocieplenia ściany należy oczyścić, ubytki uzupełnić masą klejącą i 

zagruntować. Wykonać tynk cementowo-wapienny gr. min. 1cm. Warstwę ocieplenia w 

części podziemnej zabezpieczyć warstwą folii kubełkowej. Głębokość izolacji: Wzdłuż 

chodnika w ul. Syrokomli (dz. nr 403/4) – do głębokości fundamentów, ok. 180 cm Wzdłuż 

ściany graniczącej z posesją Syrokomli 23 (dz. nr 188) – do głębokości 60 cm 1.2.4 Obróbki 

blacharskie 1) Okap: blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,6mm 2) Kominy, przejścia instalacyjne 

– blacha stalowa powlekana 0,6mm, montaż do wysokości 20cm z zastosowaniem obejmy 3) 

Ścianki ogniowe ścian szczytowych – blacha tytanowo -cynkowa gr. 0,6mm 8. Wykonawca w 

swojej ofercie musi uwzględnić opłaty związane z zajęciem pasa drogowego (chodnik w ul. 

Syrokomli), projektem organizacji ruchu i oznaczeniem miejsca robót. Zamawiający posiada 

zgodę Urzędu Miasta i ZIKIT na wejście w teren (załączniki). 9. Wykonawca powinien w 

swojej ofercie uwzględnić warunki wykonawstwa, montażu rusztowań, transportu materiałów 

i wywozu gruzu. 10. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji 

lokalnej przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej 

na dzień 7 lipca 2017 roku godz. 10:00. Miejsce spotkania przed wejściem do budynku: 

Kraków, ul. Syrokomli 21 11. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto 

odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

bądź użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem: 1) charakteru użytkowego 

(tożsamość funkcji), 2) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 3) 

parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 4) parametrów 

bezpieczeństwa użytkowania, 5) standardów emisyjnych, 6) izolacyjności cieplnej Ciężar 

udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 12. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp Zamawiający wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod 

kierownictwem Kierownika Budowy byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) Obowiązek dotyczy osób wykonujących czynności 



 
polegające na robotach rozbiórkowych, robotach murarskich, wykonaniu robót izolacyjnych, 

robót brukarskich objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy 

również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Ustalenie wymiaru czasu 

pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. W odniesieniu do osób 

wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu 

pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez 

Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko 

zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe 

dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w 

informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może 

zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty 

przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 

okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową oraz 

dostawców materiałów budowlanych Obowiązki Wykonawcy oraz kary umowne za nie 

wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 13. Wymagany termin gwarancji: minimum 5 lat na 

wszelkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienia, przy czym okres gwarancji musi 

być równy okresowi rękojmi. 14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45214400-4 

45400000-1 

45111300-1 

45111200-0 

45262120-8 

45320000-6 

45321000-3 

45262520-2 

45410000-4 

45262110-5 

45453000-7 

 

 

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: 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: 2017-09-30  

 

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże że: posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – 

kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100.000,00 PLN nie 

wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

Informacje dodatkowe Jeśli wartości pieniężne wskazane w dokumentach dotyczących 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia zostaną podane w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN wg średniego kursu waluty podawanego 

przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu dla niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej trzy roboty 

budowlane zawierające w swoim zakresie docieplanie ścian w budynku - każda na kwotę nie 

niższą niż 100.000 PLN brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu 

zamówienia osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy:  posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  posiadającą 



 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi – min. 5 lat od daty uzyskania 

uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez 

ograniczeń. Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), 

albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

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: 

Nie  

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.1.2) i III.1.3), w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 3) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 

zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów 

innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zamawiający oceni, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku 



 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału określony 

w Sekcji III.1.2) i Sekcji III.1.3) ppkt b) mogą spełnić wykonawcy łącznie. Warunek udziału 

określony w Sekcji III.1.3) ppkt a) zostanie uznany za spełniony jeśli jeden z członków 

konsorcjum wykaże się wykonaniem trzech robót wymaganych w warunku – roboty 

budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).  

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:  

1.potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (dotyczy oferty ocenionej najwyżej) a) 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 Pzp, (wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2. Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów 

dokumentów, o których mowa pkt 1 lit. a) 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 

mowa w pkt 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego 

likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 4. 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 rozdz. VIII ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ 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 miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów 

ich wystawienia, o których mowa powyżej w pkt.3 5. Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 

poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 

lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII. ust. 1 i 2 SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

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:  
(dotyczy oferty ocenionej najwyżej): a) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej: Informacja z 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. b) W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:  

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 Wykaz należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 5 

do SIWZ  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 



 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 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. Wykaz należy przygotować zgodnie 

z treścią załącznika nr 6 do SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Z 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres udziału innego podmiotu 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 

których wskazane zdolności dotyczą. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie 

oryginału.  

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 (słownie: cztery tysiące 

pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

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



 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium 

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. XXIV Oddział w Krakowie nr rachunku 45 1500 

1487 1214 8005 4502 0000, 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie 

bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu 

oryginalnego złożonego wraz z ofertą, z tym że nie może być on trwale wpięty, w związku z 

koniecznością jego zwrotu zgodnie z Pzp. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, 

stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymagania: 1) 

wskazywać beneficjenta gwarancji: Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

2) określać kwotę gwarantowaną w złotych (zgodnie ustaloną w SIWZ kwotą wadium), 3) 

określać termin ważności gwarancji (nie krótszy niż wskazany w SIWZ termin związania 

ofertą) 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule 

gwarantujące bezwarunkową, nie odwoływalną, płatną na każde żądanie wypłatę pełnej 

kwoty wadium na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6) Gwarancja musi być podpisana przez 

upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Wadium wniesione w pieniądzu 

zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający 

zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium 

zostanie odrzucona.  

 

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:  

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

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 oferty brutto 60,00 

termin gwarancji jakości na roboty budowlane 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 dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności i w określonym niżej zakresie: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, z tym, że wynagrodzenie netto nie może ulec podwyższeniu, 2) zmiany 

wynagrodzenia będą ponadto możliwe: - jeżeli dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług 

lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) 

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby 

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego c) wartość każdej 

kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; – 

jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie - jeśli zaistniały okoliczności opisane w § 6 ust. 7 niniejszej umowy 3) 

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) siłą wyższą 

– rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub 

całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne 

lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, b) następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót 

lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, c) następstwem wprowadzania 

zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, termin bądź sposób prowadzenia robót, 4) zmiana zapisów umowy powstała w 

wyniku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązującego prawa 

(wyłącznie w zakresie wynikającym z tych zmian) 5) jakości lub innych parametrów 

materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowaną: a. niedostępnością na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną:  zaprzestaniem 

produkcji,  udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich 

dostawy na plac budowy,  wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b. 

dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na:  

zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu umowy,  obniżenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  uzyskanie lepszej jakości robót,  poprawę 

warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w obiekcie; c. koniecznością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 



 
groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 6) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem, 

że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają 

spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany i zaoferowany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób. 7) zmiana podwykonawcy, 

rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą 

starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – z 

zachowaniem trybu postępowania w przypadku podwykonawstwa, opisanego w niniejszej 

Umowie. 8) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac 

powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:  konieczność powierzenia przez 

Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z 

pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia 

realizację prac przez Wykonawcę,  wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą 

realizację danej części zamówienia,  konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest 

wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, Jeżeli zmiana podwykonawcy albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest zaistnienie 

sytuacji dopuszczającej zmianę oraz złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

uzasadniającego zmianę oraz zawierającego: opis propozycji zmian, obliczenie kosztów 

zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, termin wykonania 

umowy. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wpływającej na termin 

realizacji robót – termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2017-07-19, godzina: 10:30,  

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  

>  



 
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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

dla kryterium cena oferty brutto” - C punkty zostaną przyznane według wzoru: cena oferty 

najtańszej Liczba punktów = ………….……………………… x 60% x 100 pkt cena oferty 

badanej Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 

pkt. 2.dla kryterium „Termin gwarancji jakości na roboty budowlane” Grb -punktacja będzie 

przyznana w następujący sposób- przyznana liczba punktów x waga kryterium tj. 20 % a) 

oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 5 lat na wykonane roboty 

budowlane (minimalny wymagany okres gwarancji) otrzyma 0 pkt, b) oferta, w której 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 6 lat na wykonane roboty budowlane 

otrzyma punktów: 33 x waga kryterium 20 % tj. 6,6 pkt, c) oferta, w której Wykonawca 

zaoferuje okres gwarancji wynoszący 7 lat na wykonane roboty budowlane otrzyma punktów: 

66 x waga kryterium 20 % = 12,12 pkt, d) oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres 

gwarancji wynoszący 8 bądź więcej lat na wykonane roboty budowlane otrzyma 100 x waga 

kryterium 20 % = 20 pkt. Za ww. kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, 

Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do 

niższego okresu. Nie podanie okresu oferowanej gwarancji Zamawiający uzna za 

zaoferowanie gwarancji minimalnej tj. 5 lat i przyzna 0 punktów. 3.Sposób oceny ofert dla 

kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy : a) 

oferta, w której Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika 

budowy posiada 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

otrzyma 0 pkt, b) oferta, w której Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do pełnienia 

funkcji kierownika budowy posiada 6 do 8 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy otrzyma 5 pkt, c) oferta, w której Wykonawca wykaże, że osoba 

wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada 9 do 10 lat doświadczenia 

zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy otrzyma 10 pkt, d) oferta, w której 

Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada 

11 do 12 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy otrzyma 15 

pkt, e) oferta, w której Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji 

kierownika budowy posiada 13 lub więcej lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy otrzyma 20 pkt. Za ww. kryterium Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 20 punktów. W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi 

okresami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w 

dół do niższego okresu.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 



 
 

 

 

 


