
Gmina Bobrowniki: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM

GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 87-617 BOBROWNIKI ul. KOŚCIELNA 5"
 

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 

"ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE

SAMORZĄDOWE 87-617 BOBROWNIKI ul. KOŚCIELNA 5"

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 

 
 
Ogłoszenie nr 560536-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. 
 

 
 



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 Bobrowniki, krajowy numer identyfikacyjny 91086651900000, ul. ul.

Nieszawska  10 , 87617   Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 230 51 30, e-

mail lespol@vp.pl, faks 54 230 51 50. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.ugbobrowniki.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: 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)

Nie 

http://bip.ugbobrowniki.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków



zamówienia

Nie 

http://bip.ugbobrowniki.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: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

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: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA



BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 87-617

BOBROWNIKI ul. KOŚCIELNA 5" 

Numer referencyjny: 

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: Przedmiotem

zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku po

byłym Gimnazjum na Przedszkole Samorządowe 87-617 Bobrowniki, ul. Kościelna 5”. W ramach

inwestycji przewiduje się zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum na Przedszkole

Samorządowe.Zakres robót związany ze zmianą sposobu użytkowania budynku: ZAKRES

PRZEBUDOWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ.Rozwiązania zamienne zastosowane

w projekcie opracowano w oparciu o „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku

szkoły przy ul. Kościelnej 5, 87-617 Bobrowniki” opracowaną przez rzeczoznawcę budowlanego Pana

inż. Wiesława Dokowskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Krzysztofa Arenta, w

związku z brakiem możliwości spełnienia wprost wymagań przepisów techniczno - budowlanych w

zakresie ochrony przeciwpożarowej w ww. budynku. Patrz postanowienie Kujawsko – Pomorskiego

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.137.2018 I WZ.5595.138.2018 z 5 kwietnia 2018

roku.W ramach inwestycji planowana jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania. Przebudowa



obejmuje kondygnację parteru oraz piętra. W zakresie drugiego pietra planuje się zastosować drzwi

przeciwpożarowe EI 30 z pomieszczenia nr „39" do klatki schodowej nr „18". Na poziomie I piętra

planowane jest m. in. wykonanie otworu z pomieszczenia nr „29" do klatki schodowej nr „18". i

zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi EI 30. W części parterowej między korytarzem

komunikacyjnym nr 21 a klatką schodową nr 18 zamontować drzwi przeciwpożarowe EI 30. W związku

z wymaganiem oddzielenia dzieci w wieku przedszkolnym od dzieci w wieku gimnazjalnym planuje się

postawienie ściany o konstrukcji lekkiej na podeście klatki schodowej między parterem a piętrem klatki

schodowej o nr „31" w celu zrealizowani powyższego wymagania.Przebudowa budynku ma charakter

tymczasowy: przewiduje się wydzielenie “funkcjonalne” kondygnacji parteru i pierwszego piętra. Z

uwagi na reformę edukacyjną parter przewiduje się wykorzystać na cele przedszkola dla dzieci (część ZL

II) natomiast kondygnację pierwszego piętra na gimnazjum. Forma ta będzie funkcjonowała do końca

roku szkolnego. Kolejny etap przewiduje dostosowanie parteru i piętra na cele przedszkola. II piętro

wykorzystane będzie na cele administracyjno-biurowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawierają: Dokumentacja techniczna. Projekt budowlany branży architektury, inst. sanitarnych i branży

elektrycznej „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum na Przedszkole Samorządowe

87-617 Bobrowniki, ul. Kościelna 5” opracowany przez Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek

Kubicki, 87-800 Włocławek, ul. Jasna 18 B/4 Przedmiar robót (o znaczeniu pomocniczym) stanowiący

Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie,

zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej

miejsca realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi planowanych robót

budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.Wykonawca

przekaże Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy

harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien zawierać kolejność postępowania,

etapowanie robót, czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, wartość wykonanych

elementów robót. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zaakceptować harmonogram

lub wnieść do niego poprawki. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, harmonogram jest

uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca jest zobowiązany do dokonania

poprawek w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca będzie aktualizować harmonogram każdorazowo, bez

wezwania, w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Elementy robót nieujęte w

kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej,

Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z

tego tytułu, ww. dotyczy również robót nieujętych w przedmiarze robót a wynikających wprost z

dokumentacji projektowej i SIWZ. Przedmiary robót należy traktować wyłącznie, jako dokumentację



pomocniczą w celu oszacowania zaoferowanej ceny. W związku z powyższym wymagane jest od

Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie

inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę

obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na

cenę zamówienia.Dokumentem nadrzędnym jest Projekt Wykonawczy.Wszelkie inne koszty realizacji

przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (dokumentacja powykonawcza itp.), w celu

prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez

Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone wprost w

umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami. Zamawiający zastrzega, iż stopień zaawansowania prac

związanych z realizacją zadania oraz ich zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym, będzie

przedmiotem szczegółowej kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzonej inwestycji, przez

powołanego Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, z częstotliwością nie mniejszą niż

raz na miesiąc. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli będzie stosowny zapis dokonany przez

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

obciążają następujące obowiązki, w szczególności: przed rozpoczęciem robót: azorganizowanie,

zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie obiektu i placu budowy wraz z zapleczem budowy,

ponoszenie kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania i innych dla potrzeb budowy,zabezpieczenie

miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, sporządzenie– zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,

poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie

przekazanie 1 egzemplarza planu „bioz” Zamawiającemu, w trakcie trwania robót:terminowe wykonanie i

przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, b)jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów

prawnych wynikających z następujących ustawy.Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

(t.j. Dz.U. z 2017, poz.59 z późn. zm.)Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz.

1987 ze późn. zm.), w szczególności zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na

własny koszt;natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, trawników,

chodników zniszczonych podczas wykonywania prac,uczestniczenie w wyznaczonych przez

Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu

Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,wykonanie przedmiotu umowy z materiałów

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane



(t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332 z późn. zm.),g) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego

używanego na budowie wyrobu. Wyroby winny być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie

odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm

technicznych i przepisów BHP, ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku,

uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, kompletowanie w trakcie realizacji robót

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru

końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; usunięcie wszelkich wad i usterek

stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć,

na jakość robót lub termin zakończenia robót;zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać

wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z

konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub

korzystania z dróg, chodników, placów prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i

osób trzecich, a także nie naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków

umownych zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania

czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis umowny

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu sprzed naruszenia

oraz bieżącego utrzymywania czystości.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć drogi dojazdowe do

placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców,

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i

sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych

dróg.Przed dokonaniem zamówienia wyrobów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to

musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi

niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności. Rozwiązania



równoważne.W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub

źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot

zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego

należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których

charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach

projektowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia

bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione

urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie

materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z

projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Z uwagi

na fakt, iż wszelkie obliczenia zostały dokonane przez projektanta dla materiałów wskazanych w

projekcie i dowolne zastąpienie przez Wykonawcę materiałów innymi może spowodować nie uzyskanie

parametrów projektowanych, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z

projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym

związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej

umowy.Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z

obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne

wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu

Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na

zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w

SIWZ. Zaleca się sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do

oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez

Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania

rozwiązań równoważnych. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia

odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może

odrzucić oferty tylko, dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są

zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami



referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w

szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w

równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Zamawiający

informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących

wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust., 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie

może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską

aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem

referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty,

specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań związanych z wydajnością lub

funkcjonalnością określoną przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi

udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art., 30b ust. 1, że obiekt

budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności

określone przez zamawiającego.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień

publicznych: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

Tak, więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc, między innymi osób: kierujących

budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.W trakcie realizacji

zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności

do:żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.W trakcie realizacji

zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca

przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących

wskazane w punkcie 13.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia



oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,poświadczoną za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.922) w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13.1

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane w punkcie 13.1 czynności.W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania

prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111100-9

45111220-6

45262500-6

45262310-7

45223500-1

45410000-4

45442300-0

45442190-5

45453000-7

45310000-3

45331100-7



45330000-9

45231112-3

44621110-3

42131110-0

39715210-2

44160000-9

 

 

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: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie

podlegają wykluczeniu i wykażą brak podstaw do wykluczenia, b) spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczące: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia

w wysokości, co najmniej 700 000, 00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych, 00/100) b) posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co

najmniej 700 000, 00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych, 00/100) W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w punktach wyżej - tj. sytuacja

ekonomiczna lub finansowa muszą być w całości spełnione, przez co najmniej jeden z podmiotów

wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach

innych podmiotów, w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej warunki określone w pkt. jw.

muszą być w całości spełnione przez podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,

jeżeli wykaże, że: a) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia-działalności jest

krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na zmianie

sposobu użytkowania budynku lub budowie budynku o wartości nie mniejszej niż 400 000, 00 zł

brutto, (czterysta tysięcy złotych, 00/100). b) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) a w szczególności

osobą na stanowisku Kierownika robót w zakresie robót sanitarnych, która posiada uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych. Posiadająca uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w wymaganym zakresie.

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca, 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra

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



budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z

2016 r. poz. 1725). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.

U. z 2016 r. poz. 65)., Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego

warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów 

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: 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nie 

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: 

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. Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

Dział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

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 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych

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

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 

Wymagane wadium w wysokości 15000 piętnaście tysięcy złotych.

 

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 

 

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 60,00



gwarancja 20,00

termin wykonania 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 Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

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: 

 



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: 2018-06-04, godzina: 11:00, 

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


