
Prowod Sp. z o.o.: Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa V 

– Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.2 – Poprawa 

gospodarowania odpadami komunalnymi

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

Ogłoszenie nr 503777-N-2020 z dnia 2020-01-20 r. 



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: Prowod Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 53094456400000, 

ul. Rynek 4 , 46-082 Kup, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 691 181, e-mail 

piotr.stolarski@prowod.pl, faks 774 691 184. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.prowod.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: Podmiot prawa publicznego

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.bip.prowod.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: 

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej

Adres: 

Prowod Sp. z o. o., Biuro Zarządu ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole



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: Rozbudowa i modernizacja 

gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice

Numer referencyjny: ZP/PROW/1/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:

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



robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z pozyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę, a następnie 

wykonanie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych w 

zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości 

Chróścice”. 2. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a jego 

podstawowy zakres obejmuje: 2.1. W części projektowej: 1) Wykonanie niezbędnych prac 

przedprojektowych - pomiary geodezyjne, sytuacyjno- wysokościowe, szczegółowe opinie 

geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej i/lub 

geotechniczno-inżynierskiej wraz z projektem prac geologicznych, dokumentacje 

hydrologiczne wraz z projektem prac hydrologicznych – jeżeli wymagane, inwentaryzacje 

dendrologiczne – jeżeli dotyczy, inne ekspertyzy - jeżeli dotyczy. Należy wziąć pod uwagę 

uzyskanie decyzji środowiskowej w związku ze zmianą przepisów dotyczących kwalifikacji 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 2) Sporządzenie mapy sytuacyjno-

wysokościowej – mapy do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 

1:500. 3) Opracowanie planu zagospodarowania terenu na etapie projektu budowlanego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 4) Opracowanie projektu budowlanego zgodnego z 

wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi obowiązującymi 

przepisami. 5) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, certyfikatów – 

niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

obiektów budowlanych, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również konieczność weryfikacji i dostosowania wydanych dla 

inwestycji pozwoleń o decyzji oraz ich zmianę bądź aktualizację, jeżeli będzie zachodziła taka 

potrzeba, uzasadniona zapisami PFU lub obowiązującymi przepisami. 6) Opracowanie projektu 

wykonawczego – przedstawiającego szczegółową lokalizację wszystkich urządzeń i elementów 

robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ilościową i 

jakościową urządzeń i materiałów. Wykonawca zostaje zobowiązany do opracowania 

projektów wykonawczych dla wszystkich branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, 

instalacyjnej spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych ochrony środowiska i ochrony pożarowej. 7) Opracowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa a tym zakresie. 



8) Opracowanie projektu technologii i organizacji robót uwzględniającego specyfikę 

prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania gminnego PSZOK w Chróścicach. 

Prowadzenie robót budowlanych nie powinno w żaden sposób negatywnie wpływać na bieżącą 

eksploatację zakładu. 9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – wykonanie dokumentacji 

wraz z niezbędnymi opisami, której treść przedstawiać będzie roboty tak jak zostały one 

wykonane przez Wykonawcę. Wykonanie także dokumentacji powykonawczej geodezyjnej, 

zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 

geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać i złożyć w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej. 10) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po wykonaniu wszystkich robót – 

umożliwiającego eksploatację obiektów i instalacji oraz przekazanie Zamawiającemu obiektów 

objętych kontraktem do użytkowania. 11) Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania 

w formie i ilości egzemplarzy określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym tj. w 

formie drukowanej – 5 egz., w formie elektronicznej – 2 egz. CD lub DVD. 2.2. W części 

budowlanej: 1) Postawienie wiat stalowych na fundamentach: wiaty na elektrośmieci, wiaty na 

przyjmowanie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem ponownego użycia, wiaty na 

odpady wielkogabarytowe. 2) Zakup i montaż kontenera socjalno-administracyjnego 

całorocznego wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i instalacje. 3) Zakup i montaż 

kontenera administracyjnego całorocznego wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt i 

instalacje. 4) Szlabany wjazdowe otwierane zdalnie – 2 szt. 5) Ogrodzenie terenu PSZOK. 6) 

Zasypanie „leja” celem wykorzystania terenu na składowanie odpadów. 7) Utwardzenie terenu 

PSZOK betonową kostką brukową gr. 8.0 cm z podbudową pod ruch ciężki – powierzchnia ok. 

1121 m2. Przed ułożeniem kostki konieczny demontaż nawierzchni betonowej. 8) Wykonanie 

instalacji monitoringu. 9) Wykonanie instalacji alarmowej. 10) Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej dla potrzeb energetycznych kontenerów socjalno-administracyjnych. 11) 

Dostawa kontenerów do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów 

innych niż niebezpieczne – KP-10 w ilości 9 szt., KP-7 w ilości 4 szt. 12) Dostawa kontenera 

szczelnego na odpady niebezpieczne i chemię - 1 szt. 13) Dostawa rębaka do drewna i gałęzi, z 

własnym napędem. 14) Modernizacja istniejących pomieszczeń magazynowych i wiaty 

stalowej przy magazynie. 3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do 

zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego 

i wykonanie na własny koszt wszystkich badań, ekspertyz technicznych i analiz 



uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji powinny być uwzględnione w cenie dokumentacji 

projektowej. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i który 

zostanie zaproszony do podpisania umowy, zobowiązany będzie do przedłożenia najpóźniej w 

dniu podpisania umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, 

opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem umownym 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (lub odstąpienia od części 

umowy), a więc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy, jak również w zakresie określenia 

wynagrodzenia podwykonawcy za podzlecony zakres robót, ewentualnie do wyceny robót 

zamiennych. Zamawiający informuje, iż elementem Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest 

poglądowy przedmiar prac objętych przedsięwzięciem. Przedmiar ten może służyć 

Wykonawcy do przygotowania kosztorysu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

punktu. 5. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu 

zamówienia zobowiązany będzie do złożenia w Biurze Zarządu Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego uwzględniającego postanowienia umowy i 

obejmującego kluczowe prace i roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia w terminie do 7 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 6. Zgodnie z Umową o Dofinansowanie 

dokumentacja Projektu przygotowana przez Wykonawcę musi spełniać wymogi zgodności z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowiska ze zmianą zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z 

dnia 16 kwietnia 2014 r., oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Warunek zgodności dokumentacji Projektu przygotowanej przez Wykonawcę, o którym mowa 

powyżej, jest niezbędny do przekazania Zamawiającemu dofinansowania w ramach Projektu. 

7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6 wraz z wszelkimi wymaganymi prawem 



pozwoleniami na realizację Projektu, zostanie przekazana przez Zamawiającego do oceny 

Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Opolskiego) w terminie 7 dni od daty 

otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów celem weryfikacji pod kątem zgodności z 

przepisami, o których mowa w pkt. 6. 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa 

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ. 10. Na wykonany 

przedmiot zamówienia, zarówno część dokumentacyjną jak i prace budowlano-montażowe 

wraz z dostarczonymi w ramach zadania urządzeniami, Wykonawca udziela gwarancji na okres 

minimum 60 miesięcy. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, 

chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego – 

wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 

Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty dokonanego odbioru końcowego dla 

przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady stanowi jedno z kryterium oceny 

ofert. 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45110000-1

45220000-5

45230000-8

45260000-7

45223000-6

45233000-9

45262000-1

45300000-0

45310000-3

45400000-1

71000000-8

71200000-0

71220000-6



71240000-2

71300000-1

71320000-7

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: 2020-11-13

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia wyznacza się do 13 listopada 

2020r., z tym zastrzeżeniem, że: 1) Etap I przedmiotu umowy polegający na przygotowaniu 

kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

– wykonany zostanie w terminie do 30 czerwca 2020r. 2) Etap II przedmiotu umowy 

polegający na wykonaniu robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją 

powykonawczą i pozwoleniem na użytkowanie – wykonany zostanie najpóźniej do dnia 13 

listopada 2020r. 3) Za datę zakończenia wykonywania Etapu I uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru wykonanej zgodnie z umową kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 



uzyskanym na jej podstawie pozwoleniem na budowę. 4) Za datę zakończenia wykonywania 

Etapu II uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót budowlano-montażowych wraz z 

dokumentacją powykonawczą oraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie. 5) Za datę 

zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego 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: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 

PLN

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej jedno 

zamówienie na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące swoim 

zakresem wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni min. 700 

m2 oraz minimalnej wartości całego zamówienia wynoszącej 200 000,00 zł brutto lub 

alternatywnie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była kompletna 

dokumentacja projektowa dla robót budowlanych obejmująca swoim zakresem wykonanie 

nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni min. 700 m2 i wartości 

zamówienia wynoszącej min. 30 000,00 zł brutto oraz - co najmniej jedno zamówienie, 

którego przedmiotem były roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie 



nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni min. 700 m2 i wartości 

zamówienia wynoszącej min. 200 000,00 zł brutto. b) Zamawiający uzna ten warunek za 

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami 

zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

Wykonawca przedstawi osoby na funkcje wymienione poniżej, które spełniają następujące 

wymagania: - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

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

powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 

2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na 

stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 

1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na 

stanowisko kierownika robót branży elektrycznej posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze 

zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 



obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

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

powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 grudnia 

2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). - jedna osoba na 

stanowisko kierownika robót branży drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 

1186 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przepisów ustawy z dnia z dnia 22 

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 65 ze zmianami). W ramach 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku, Zamawiający dopuszcza 

łączenie przez Wykonawcę wymaganych powyżej funkcji, pod warunkiem wykazania, iż 

osoby które będą pełniły dwie lub więcej funkcji posiadają odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Wymieniony wyżej zakres ekspertów należy traktować jako minimalne 

wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do 

prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy w zgodzie z SIWZ oraz odpowiednimi 

przepisami prawa. Wymienione wyżej osoby muszą posiadać dobrą znajomość języka 

polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 



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

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP: 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający samodzielnie pobierze dokument, jeśli będzie można go uzyskać z 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, 2. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716), według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 6 do SIWZ - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy 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:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 PLN, 2. Wykaz robót budowlanych/usług 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/usługi te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane/usługi 

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/usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty (w odniesieniu do robót budowlanych) bądź – oświadczenie 

wykonawcy (w odniesieniu do usług); wykaz robót budowlanych/usług Wykonawca składa 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. W wykazie robót 

budowlanych/usług należy wskazać doświadczenie zdobyte przy realizacji robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj lub alternatywnie przy realizacji robót 

budowlanych i usług projektowych. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług oraz kierowanie robotami budowlanymi 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, sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 



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

USTAWY PZP 

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

1. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie Zamawiającego https://prowod.pl informacji z otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu, zobowiązany jest 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, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z 

oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który 

złożył ofertę w tym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

oświadczenie takie składa oddzielnie każdy z tych wykonawców. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. 2. 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 zgodnie z Załącznikami Nr 7-9 do SIWZ. 3. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca zobowiązany jest w 

tym zakresie do złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem Nr 10 do SIWZ. 4. 

Formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ; 5. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ; 6. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (Załącznik Nr 7-9 do SIWZ); 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 



załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 8. 

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do 

pełnomocnictwa - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi; 9. Oryginał wadium lub dowód wniesienia wadium w przypadku 

wnoszenia wadium w formie pieniężnej.

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 od Wykonawców wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu 

w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się 

przed upływem terminu do składania ofert, na cały okres związania ofertą. 3. Wadium może 

być wniesione w następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub 

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

oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach 

bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. 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. 2019r. poz. 310 z późn. 

zm.). 4. Gdy wadium wnoszone będzie w pieniądzu, wpłaca się je na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku ING Bank Śląski 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194, z podaniem 

tytułu: Wadium dla postępowania: „Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w 

miejscowości Chróścice", nr sprawy ZP/PROW/1/2020. 5. W przypadku wnoszenia wadium 

w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać 



przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium 

w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej 

rachunku bankowym. Wadium, aby zostało uznane za należycie wniesione musi znaleźć się 

na wyżej wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. 

Załączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium nie jest wystarczające do uznania, 

że zostało ono wniesione należycie. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji 

lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności 

określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). 

W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od 

spełnienia przez Zamawiającego (Prowod Sp. z o. o.) dodatkowych warunków (np. żądanie 

przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Prowod Sp. 

z o. o., żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty 

należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Prowod Sp. z o. o., albo żądanie 

złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem albo przedłożenia 

dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do 

występowania w imieniu Prowod Sp. z o. o. z żądaniem zapłaty). 7. W przypadku 

wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wymagane jest złożenie oryginału 

dokumentu wadialnego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca 

wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający 

żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 12. 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 ustawy Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium 

określone w niniejszym punkcie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz 

wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 

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: 

Nie

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 80,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi 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. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) uzasadnionym 

przedłużeniem terminu realizacji umowy będzie: a) wystąpienie warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, b) konieczność wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, c) sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mająca 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego, e) działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne 

np. powódź, tornado, wichury, niewypały, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót, f) protest społeczności lokalnej, żądania lub 

roszczenia, g) zatrzymanie robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, h) konieczność 

dokonywania zmian w projektach wykonawczych, i) w przypadku wystąpienia robót 

zamiennych, j) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy 

spowodowanych działaniem osób trzecich, k) konieczność realizowania umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, l) opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są 

następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, m) opóźnienia w wydaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. akty powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy, n) odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii itp. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o) wezwanie przez organy administracji 

publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy, opracowań 

projektowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, p) szczególnie uzasadnione trudności 

w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

poszczególnych opracowań, które nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 



Wykonawcy, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie 

lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, 3) 

zmiany nazwy, adresu firmy, 4) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, polegającej na zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy, 5) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

budowlane, polegającej na powstaniu uzasadnionej możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana 

będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć, 6) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie 

odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 

36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 8) zmiany podmiotu trzeciego, na 

którego zasobach polegał Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób, celem potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, jednak wyłącznie w przypadku wykazania, że nowy 

podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) lub nowe osoby spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. 2. Zmiany 

może inicjować każda ze Stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej 

dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas 

wykonania zmiany, 4) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 3. Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy 

poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności 

uprawniających do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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



Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-02-04, godzina: 11:00, 

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

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

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> Polski

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

ofert) 

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ostatecznej ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

w kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gdy 

zabezpieczenie wnoszone będzie w pieniądzu, Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku ING Bank Śląski 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194 pod tytułem 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Rozbudowa i modernizacja gminnego 

PSZOK w miejscowości Chróścice”. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie 

przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. 2. Środki 



ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 3. 

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 

Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści 

powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 

współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 

posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. Przed 

podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do 

umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy 

podpisaniu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania 

umowy kosztorysu, o którym mowa w § 4 ust. 15 pkt. 7 projektu umowy (Załącznik Nr 12 do 

SIWZ). 7. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 12 do SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 9. 

Zamawiający informuje, ż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z 

udziałem w postepowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. Do obowiązków tych 

należą w szczególności, obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie 

będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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