
 

 

Ogłoszenie nr 532861-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.  

Gmina Kolbuszowa: Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali 

gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni 

boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Kolbuszowej. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

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

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolbuszowa, krajowy numer identyfikacyjny 

69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, 

państwo Polska, tel. +48172271333, , e-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, , faks 

+48172272939.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.kolbuszowa.pl  

Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.kolbuszowa.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.kolbuszowa.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:  

osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera  

Adres:  

Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pokój nr 13 - 

sekretariat  

 

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: Poprawa stanu technicznego sal 

gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie 

oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej Zadanie 

nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej.  

Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2020  

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:  

Tak  

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

odniesieniu do:  
wszystkich części  

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w 



Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali 

gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni 

boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Kolbuszowej. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje 3 zadania: Zadanie nr 1 - 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza 

sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. W ramach prac planowany 

jest demontaż stolarki okiennej (47 szt.) i drzwiowej (2 szt.) w sali gimnastycznej i w 

pomieszczeniach zaplecza sportowego oraz montaż nowej stolarki okiennej (47 szt.) i 

drzwiowej (2 szt.) z uzupełnieniem tynków i powłok malarskich w obrębie prac związanych 

w wymianą stolarki. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej Zakres prac obejmować będzie m.in.: 

remont sali gimnastycznej o wymiarach 29,70 m x 11,70 m (pow. 348,36 m2), w tym: remont 

posadzki sportowej (ocyklinowanie parkietu z wykonaniem nowej powłoki lakierniczej 

posadzki wraz z odnowieniem linii boisk), montaż kotary grodzącej salę gimnastyczną na 

dwie części; wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, remont tynków i powłok 

malarskich ścian oraz sufitów, remont zaplecza szatniowo - sanitarnego o pow. 128,57 m2, w 

tym: remont węzła sanitarnego z dostosowaniem pomieszczenia WC do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, rozbiórka i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych oraz wymiana 

osprzętu instalacyjnego, wymiana drzwi wewnętrznych z dostosowaniem wielkości otworów 

do przepisów oraz likwidacja progów, rozbiórka ścianek działowych będących w złym stanie 

technicznym i wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych tynków, okładzin 

ściennych i posadzek z odtworzeniem izolacji wodoszczelnych i termicznych. Zadanie nr 3 - 

Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Zakres prac obejmować będzie: rozebranie nawierzchni z 

trawy syntetycznej oraz wierzchniej warstwy podbudowy z grysu i miału kamiennego na pow. 

1303,50 m2, wykonanie nowej podbudowy z klińca, grysu i miału z nadaniem odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych, wykonanie nowej nawierzchni boiska z trawy 

syntetycznej o wysokości 20 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym, montaż nowych 

bramek do piłki ręcznej, budowa piłkochwytów o wys. 4,0 m i długości 87,5 m przy boisku 

wielofunkcyjnym. Szczegółowy zakres robót określają: materiały do zgłoszenia, opisy robót z 

zestawieniami oraz przedmiary robót. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia / materiałach do zgłoszenia , (Rozdział IV 

SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do 

SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, 

pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 

ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 

zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na 

celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza 



jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały 

równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu 

parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić 

zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie 

mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą 

pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie 

zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub 

materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca 

przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające 

równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z: 

Opisem przedmiotu zamówienia/ materiałami do zgłoszenia (Rozdział IV), Istotnymi 

postanowieniami umowy (Rozdział V), Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma 

charakter pomocniczy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45421130-4 

45453000-7 

45236119-7 

45340000-2 

 

 

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: 

3.24. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 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:  



Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2020-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w terminie: DOTYCZY 

ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 2, ZADANIA NR 3: Rozpoczęcie robót: w terminie 14 dni 

od podpisania umowy Zakończenie robót: do 30.09.2020 r. Przez zakończenie robót uznaje 

się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu 

całości robót objętych zamówieniem.  

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 określa warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Dla zadania nr 1: 80.000,00 zł Dla 

zadania nr 2: 140.000,00 zł Dla zadania nr 3: 150.000,00 zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3: Oceniając zdolność 

techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki 

dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Kwalifikacje 

zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje 

następującymi osobami: DOTYCZY ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA 

NR 3 Kierownik budowy – branża konstrukcyjno-budowlana – 1 osoba –wymagania: Osoba 

ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, w zakresie wystarczającym do 

realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika 

Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie 

doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o 

konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie wykonawcy Wykonawca spełni ten warunek 

udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): 



minimum jednej roboty budowlanej: Zadanie 1: o wartości netto minimum 80 000,00 zł 

polegającej na montażu lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, Zadanie 2: o wartości 

netto minimum 140 000,00 zł polegającej na remoncie lub budowie obiektów kubaturowych, 

Zadanie 3: o wartości netto minimum 150 000,00 zł polegającej na budowie lub remoncie 

boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy. Jeżeli w dokumentach składanych w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w 

walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

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: a) Kierownik budowy – branża konstrukcyjno-budowlana – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, w zakresie 

wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta 

musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od 

daty wystawienia uprawnień o konstrukcyjno-budowlanej.  

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 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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:  



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego 

Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała 

II Załącznik nr 5 do oferty SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

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:  
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia na poszczególne zadania mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca 

spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż: Dla zadania nr 1: 80.000,00 zł Dla zadania nr 2: 140.000,00 zł Dla zadania nr 3: 

150.000,00 zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

DOTYCZY ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 Oceniając zdolność 

techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki 

dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Kwalifikacje 

zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje 

następującymi osobami: Kierownik budowy – branża konstrukcyjno-budowlana – 1 osoba –

wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, w zakresie 

wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. poz. 831). albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 



które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta 

musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od 

daty wystawienia uprawnień o konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie wykonawcy 

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie): minimum jednej roboty budowlanej: Zadanie 1: o 

wartości netto minimum 80 000,00 zł polegającej na montażu lub wymianie stolarki okiennej 

i drzwiowej, Zadanie 2: o wartości netto minimum 140 000,00 zł polegającej na remoncie lub 

budowie obiektów kubaturowych, Zadanie 3: o wartości netto minimum 150 000,00 zł 

polegającej na budowie lub remoncie boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, 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. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawca 

musi to uwzględnić w składanej ofercie poprzez wskazanie tego podmiotu jako 

podwykonawcy lub osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i ma obowiązek 

ją wykonać. 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. 

Informacja ta musi być zawarta w ofercie. 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. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się 

do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 

6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 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. Zamawiający żąda od 

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

określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w 8.1 i 8.2 SIWZ. W przypadku gdy wykonawca korzysta z zasobów innego 

podmiotu ma obowiązek wskazać w zestawieniu, że zrealizował to dany podmiot wskazując 

nazwę i adres/siedzibę. Zamawiający na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki formalne określone 

w pkt 6.1 SIWZ niniejszej Instrukcji dla Wykonawców musi spełniać każdy z tych 

wykonawców (potwierdzone dokumentami wymaganymi w pkt 10.12 SIWZ) Warunki 

merytoryczne udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ winne spełniać 

łącznie podmioty składające ofertę wspólną. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, natomiast 

spełnianie warunków wskazanych w pkt. 6.1.2 oraz 6.1.3 SIWZ i których opis sposobu 

dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej Instrukcji, Wykonawcy 

wykazują łącznie. 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. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6.12 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

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  
Dokumenty na potwierdzania spełniania warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu – w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy 

stosownego oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do 

oferty. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego 



oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 4 do oferty. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w pkt 6 SIWZ, tj. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od 

wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 6.1.2 SIWZ. Jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli w dokumentach składanych w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w 

walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu 

potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 6.1.3 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. Dowodami, o których mowa powyżej, 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. Propozycja wykazu stanowi 

rozdział II załącznik nr 1 do oferty. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do 

kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Propozycja wykazu stanowi rozdział II załącznik 

nr 2 do oferty. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od Wykonawcy stosownego 

oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. 

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. Zamawiający na 

podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP przedstawienia w odniesieniu do 



tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w/w rozporządzenia. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. 

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 bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 

5. PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

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

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 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. Zgodnie z art. 24 ust. 

11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

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

24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Rozdziała II Załącznik nr 5 do oferty. SIWZ.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień 

składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór 

stanowi Rozdział II załącznik nr 3 SIWZ, b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o 



spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 4 

SIWZ, c) Kosztorys Ofertowy zawierający: tabelę elementów scalonych – Rozdział III SIWZ. 

d) Zobowiązanie do udostępnienia (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 

trzeciego), e) Dowód opłacenia wadium, f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

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  

Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert w kwocie: Zadanie nr 1: 2.000,00 zł Zadanie nr 2: 4.000,00 

zł Zadanie nr 3: 4.500,00 zł Zamawiający przyjmuje, że pomimo faktu iż wadium nie zostało 

wymienione w art. 10a ust. 5 Pzp, to z art. 10a ust. 1 Pzp wynika, że wszelka komunikacja 

między zamawiającym, a wykonawcami (w tym też przekazanie wadium) ma mieć formę 

elektroniczną. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku następujących formach : Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej nr 

rachunku 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na 

wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do 

oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie 

Zamawiającego. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie 

gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres związania ofertą. obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien 

zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty 

wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej 

wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez 

upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien 

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

pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W przypadku wnoszenia wadium w 

innych niż pieniądz, pozostałych dopuszczalnych formach (określonych w pkt „b”, „c”, „d”, 

„e”) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu w formie 

elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych przez wystawcę 

gwarancji/poręczenia do jego wystawienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu 

wadium w formie elektronicznej na zasadach określonych w SIWZ także w przypadku, gdy 

wadium nie jest wnoszone przez Wykonawcę, np. wadium wniesie osoba trzecia w imieniu 

wykonawcy lub gwarancję prześle do Zamawiającego bezpośrednio Gwarant/Poręczyciel. 

Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest: Gmina Kolbuszowa, 

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 



najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem 

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. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 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. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium 

wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano 

wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w 

podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta. Zamawiający 

zatrzymuje 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.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

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 brutto 60,00 

Długość okresu gwarancji 40,00 

 

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:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od 

wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

"zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone 

według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej numer rachunku 09 9180 0008 2001 

0001 7792 0005. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie 

wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

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

zobowiązaniem pieniężnym; (oryginał); 3) gwarancjach bankowych; (oryginał); 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; (oryginał); 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

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

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (oryginał). Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie 

może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub 



spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) 

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy PZP. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, 

zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku: w dniu 

zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 

zabezpieczenia. wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 

połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zastosowanie ma art. 150 ust 5 ustawy PZP 

- Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 

dokonuje zapłaty faktury. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata taka następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiający zwraca 70% 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

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:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta 

zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział V SIWZ. Zakres 

świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 

zakres w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter 

oraz warunki wprowadzenia zmian. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa poprzez: zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę terminu/terminów 

określonych w umowie, a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań 

objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego 

rezultatów/celów; Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest 

możliwa w sytuacji gdy: nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 



zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja 

przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów 

musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do 

modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; wystąpią uzasadnione 

przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na 

jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony 

sposób; konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: - umowach zawartych pomiędzy 

Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, 

pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w 

ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) - ustaleniach dokonanych 

między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ 

na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który 

wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia 

terminu realizacji umowy; zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są 

korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; wystąpi 

konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części usług, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy 

nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zaistnieją 

inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub 

należytego wykonania Umowy, wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane 

badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne 

(np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na 

rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów 

zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością 

realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały 

się na następujących zasadach: - zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na 

podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z 

realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, 

działających w jego imieniu; - zmiana nie może prowadzić do zastępowania części 

przedmiotu zamówienia nowym. W przypadku zmiany umowy w takim zakresie 

dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu 

stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty); wystąpi konieczność rezygnacji 

z wykonania części usług Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu usług przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 

Przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, które prowadzą do 

podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. wystąpi konieczność 



rezygnacji z wykonania części usług lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach 

kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości; W przypadku kiedy umowa 

zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 

wykonawcę. wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły 

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w 

szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy; wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać 

potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu); 

zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do 

miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie 

dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy; wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy; wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności 

np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami 

działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, 

odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu 

budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją 

przedmiotu umowy); Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót dodatkowych lub 

zamiennych uzgodnionych z Zamawiającym mających korzystny wpływ na użytkowanie 

obiektu. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, 

gdy: wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na 

termin wykonania zamówienia podstawowego; zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na 

zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy 

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego 

podwykonawcę; Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą 

podwykonawcy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie 

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji ich zapisów przez strony. procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 



dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został 

określony jako konkretny dzień kalendarzowy; zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy 

zadania; zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację 

umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany 

organizacyjne). Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia robót dodatkowych lub 

zamiennych uzgodnionych z Zamawiającym mających korzystny wpływ na użytkowanie 

obiektu. Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia 

zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP. Nie stanowią zmiany 

umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku 

bankowego, danych teleadresowych, danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, zmiany Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie. Wynikające ze zmian organizacyjnych po 

stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze 

organizacyjnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji 

Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez 

umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być 

poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności 

potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w 

wynagrodzeniu umownym. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.  

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: 2020-05-11, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

udziału w postępowaniu  

>  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 



Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali 

gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. 

1) 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:Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w 

pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. W 

ramach prac planowany jest demontaż stolarki okiennej (47 szt.) i drzwiowej (2 szt.) w sali 

gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego oraz montaż nowej stolarki okiennej 

(47 szt.) i drzwiowej (2 szt.) z uzupełnieniem tynków i powłok malarskich w obrębie prac 

związanych w wymianą stolarki.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45421130-4, 45453000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena brutto 60,00 

długość okresu gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej  

1) 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: Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej Zakres prac obejmować będzie m.in.: 

1. remont sali gimnastycznej o wymiarach 29,70 m x 11,70 m (pow. 348,36 m2), w tym: a) 

remont posadzki sportowej (ocyklinowanie parkietu z wykonaniem nowej powłoki 

lakierniczej posadzki wraz z odnowieniem linii boisk), b) montaż kotary grodzącej salę 

gimnastyczną na dwie części; c) wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej, d) 

remont tynków i powłok malarskich ścian oraz sufitów, 2. remont zaplecza szatniowo - 

sanitarnego o pow. 128,57 m2, w tym: a) remont węzła sanitarnego z dostosowaniem 

pomieszczenia WC do potrzeb osób niepełnosprawnych, b) rozbiórka i wykonanie nowych 

instalacji wewnętrznych oraz wymiana osprzętu instalacyjnego, c) wymiana drzwi 

wewnętrznych z dostosowaniem wielkości otworów do przepisów oraz likwidacja progów, d) 

rozbiórka ścianek działowych będących w złym stanie technicznym i wykonanie nowych 



ścianek działowych, e) wykonanie nowych tynków, okładzin ściennych i posadzek z 

odtworzeniem izolacji wodoszczelnych i termicznych.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45421130-4, 45453000-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena brutto 60,00 

długość okresu gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z 

budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. 

1) 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:Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową 

piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Zakres prac obejmować 

będzie: a) rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wierzchniej warstwy podbudowy 

z grysu i miału kamiennego na pow. 1303,50 m2, b) wykonanie nowej podbudowy z klińca, 

grysu i miału z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, c) wykonanie 

nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości 20 mm z wypełnieniem piaskiem 

kwarcowym, d) montaż nowych bramek do piłki ręcznej, e) budowa piłkochwytów o wys. 4,0 

m i długości 87,5 m przy boisku wielofunkcyjnym.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1, 45453000-7, 45236119-7, 45340000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-09-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 



cena brutto 60,00 

długość okresu gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 

 


