
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.stawiguda.pl

Stawiguda: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę 

oddziału w Bartągu w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach 

zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę 

oddziału w Bartągu

Numer ogłoszenia: 357456 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda , ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-

mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiguda.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi 

poprzez budowę oddziału w Bartągu w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania: Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla I etapu inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi 

poprzez budowę oddziału w Bartągu nr ewid. działki geod. 1-289/5 obręb Bartąg, gmina Stawiguda, 

województwo warmińsko-mazurskie. Pierwszy etap inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 

jednej bryły budynku szkoły (zakres I Etapu wskazano w załączniku PZ-1 stanowiącego integralną część 

programu funkcjonalno-użytkowego) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie 

dokumentacji projektowej w zakresie budowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem terenu dla etapu I - projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary 

robót. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w ogólnie dostępnych 

programach graficznych lub edytorskich w: 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i w formie 
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elektronicznej na nośniku danych w 2 egzemplarzach ze zgodą na wydruk, b) uzyskanie wymaganych 

przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, c) budowę budynku Szkoły 

Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na 

poszczególne branże i elementy realizowanych robót. d) wykonanie ogrodzenia całej działki e) 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu do użytkowania gotowego obiektu 

- etap I, wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia 

eksploatacji. 2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem elementów 

wchodzących w skład etapu I zawarty został w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym 

załącznik Nr 10 do SIWZ. Przy realizacji pierwszej bryły budynku szkoły (I etap), w miejscu styku z 

przeszłym budynkiem przewidzianym do realizacji w II etapie należy wykonać witrynę szklaną, która w 

pierwszej fazie użytkowania obiektu będzie stanowić przegrodę zewnętrzną, następnie będzie 

zdemontowana w II etapie inwestycji (po wykonaniu drugiej bryły budynku). W I etapie należy 

przewidzieć ogrodzenie całej działki budowlanej co umożliwi bezpieczne funkcjonowanie szkoły do 

czasu realizacji II etapu inwestycji. Należy zastosować systemowe ogrodzenie panelowe ocynkowane 

ogniowo oraz malowane proszkowo. Zastosować ogrodzenie wysokości 1,50m. Przedmiot zamówienia 

nie obejmuje: - wyposażenia pomieszczeń (meble, tablice) - wyposażenia łazienek w pojemniki na mydło 

i papier toaletowy - dostawy szafek uczniowskich Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi - 60 

miesięcy.

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. zm.). 

Ewentualne zamówienie uzupełniające udzielone zostanie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i polegać będzie na powtórzeniu 

tego samego rodzaju robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 

71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 45.11.12.00-0, 45.21.22.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 

45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 

45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości : 131 746,00 z dopiskiem: Wadium - 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu w formule zaprojektuj i 

wybuduj. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób 

przekazania przelew pieniężny na konto Zamawiającego z dopiskiem: Wadium - Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu w formule zaprojektuj i wybuduj 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 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 (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 z późn. zm.). Sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 14. Przy czym 

wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania 

ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed 

terminem składania ofert tj. do dnia 14.01.2016r. godz. 11 : 45. Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający korzysta z § 1 ust. 4 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i określa roboty 
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budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia 

poświadczeń, że zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Wykonawca wykonał co najmniej jedno 

zadanie polegające na budowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami 

wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu *) *) Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422): budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć 

budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 

kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje 

się także budynek biurowy lub socjalny. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonego 

przez Wykonawcę do oferty: wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania- załącznik nr 4. 

Zamawiający korzysta z § 1 ust. 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy i określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń, że zostały wykonane w sposób należyty oraz 

że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla 

wykonawców zagranicznych wartość podana w obcej walucie zostanie przeliczona wg. 

Średniego kursu walut banku NBP. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia z wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących 

zobowiązań - załącznik nr 4A Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 
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spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu 

czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

stanowiskach: Projektant - Koordynator projektu - minimalne wymagania Doświadczenie na 

funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budynku użyteczności 

publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według 

wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Projektant branży sanitarnej- 

minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej 

jednego projektu branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie 

wyższe. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów 

Prawa budowlanego. Projektant branży elektrycznej - minimalne wymagania Doświadczenie 

na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu branży elektrycznej dla 

budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) 

lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów 

Prawa budowlanego. Projektant branży teletechnicznej - minimalne wymagania 

Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu branży 

teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według 

wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik Budowy - minimalne 

wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym 

zadaniu, w zakresie którego była budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku użyteczności 
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publicznej. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według 

wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót sanitarnych - 

minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej 

jednym zadaniu, w zakresie którego było wykonanie instalacji sanitarnych przy budowie, 

rozbudowa lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe lub 

średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót 

elektrycznych - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót 

na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego było wykonanie instalacji elektrycznych 

przy budowie, rozbudowa lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie 

wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według 

wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Ocena warunku nastąpi na 

podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów: wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - załącznik nr 5, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 5B. Jeżeli Wykonawca nie może 

wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia z 
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wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących zobowiązań - załącznik nr 5A Nie wykazanie 

w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie 

wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 

dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie 

niższą niż: 2000000,00 zł Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 

Wykonawcę do oferty dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. oraz Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 2000000,00 zł Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę 

do oferty dokumentów: opłaconej polisy ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum 2000000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 

przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie 

warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów 

potwierdzający spełnienie warunku oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże że polega na 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia z wykorzystaniem wzorów formularzy dotyczących zobowiązań - załącznik nr 6.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy wraz z zestawieniem cenowym z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; 2. 

pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 3. kserokopia dowodu wniesienia 

wadium; 4. Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 6B; 5. Oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy 

Pzp - załącznik nr 7; 6. Wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy - przedstawiający terminy 

wykonania i wartości poszczególnych etapów robót - załącznik nr 8

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1 - Cena - 90

2 - Warunki płatności - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w 

umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego 

terminu zakończenia przedmiotu Umowy 1.1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu 

niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach a) w przypadku nowopowstałej 

infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, b) wystąpienie okoliczności, których strony 

umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) czasowego 

wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: 1) przez Zamawiającego 2) wskutek 

decyzji administracyjnej. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

pisemnie. 1.2. Termin zakończenia może zostać przesunięty o czas zawieszenia robót lub niezbędny do 

wznowienia robót potwierdzony pisemnie przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Okres 

przesunięcia musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu 

trzeciego 2.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub 

podmiotu trzeciego. 2.2. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, 

które jego tyczą. 2.3. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu 

trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia 

zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a/ rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 

części robót budowlanych. b/ nie wykonanie części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji przez 

Wykonawcę. c/ podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania 

lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn zm.). d/ zmiana obowiązujących powszechnie 

przepisów mających wpływ na sytuację finansowo - gospodarczą Zamawiającego. 4. Zamawiający 

pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie 

harmonogramu rzeczowo - finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia 

okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez 

obie strony. 5. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku 

zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek 

powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 6. 
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Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 7. W przypadku wystąpienia przyczyn, 

o których mowa w ust. 1,3-6 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 8. W 

przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w 

formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.stawiguda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek 

Wykonawcy przesłany na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 

Stawiguda. Koszt SIWZ 15zł plus koszt przesyłki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.01.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w 

pokoju nr 18 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a 

ustawy, tj. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 

środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w 

ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do 

negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 

powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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