
Ogłoszenie nr 623496-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie: 

Przebudowa dwóch budynków inwentarskich 

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: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie, krajowy numer identyfikacyjny 86187700000000, ul. ul. 

Ciechanowska  , 06-430  Sońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 713 031, e-mail 

bratne@ci.home.pl, faks 236 713 031.  

Adres strony internetowej (URL): www.bratne.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: Inny (proszę określić):  

szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa  

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.bratne.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bratne.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:  

pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Zespół Szkół Centrum Kształceniar Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. 

Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk - 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: Przebudowa dwóch budynków 

inwentarskich  

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:  

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:  
wszystkie - dwie  

 

 

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: Przebudowa dwóch budynków inwentarskich ZS CKR w 

Gołotczyźnie z podziałem na części, tj. : Część 1 – Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2 

(koziarnia) Część 2 – Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 (herefordy) 2. Wykonanie 

zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki, 

śmieci) wg wskazanego zużycia (Wykonawca zainstaluje na własny koszt czas prowadzenia 

robót stosowne podliczniki umożliwiające monitorowanie mediów przez Zamawiającego), 3) 

właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z 

odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2019r. poz. 701, ze zm. oraz ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019r. poz. 1396, ze zm.), 4) 

wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. 

Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 1) prace należy wykonać zgodnie z 



projektem. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta 

oraz Inspektora Nadzoru, 2) kolorystyka materiałów winna być każdorazowo uzgadniana z 

Inwestorem, 3) wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

użyteczności publicznej, 4) obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy 

zwłaszcza zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, 

ochrony p. poż. oraz sanitarnymi, 5) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający 

korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora, 6) w przypadku 

wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 7) w toku prowadzenia robót należy zapewnić 

bezkolizyjną pracę mediów zasilających inne obiekty Zamawiającego, 8) wszelkie przepięcia, 

przełączenia, podłączenia powinny być uzgadniane i zgłaszane z odpowiednim 

wyprzedzeniem Zamawiającemu, 9) przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, 

powinien zgłosić Zamawiającemu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót 

zamiennych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół konieczności 

wykonania robót zamiennych, sposób ich wykonania oraz kosztorys ofertowy. 5. 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część 

niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o 

nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub 

wycofane normy. 6. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa 

w art. 30 ustawy PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je 

traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte 

typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie 

przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do 

przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, 

celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz 

spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować 

znaków towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, 

że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji, jednakże 

wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) 

oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym 

wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami 

prawa, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (za 

wyjątkiem pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - 50 % osób 

wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: wymiana pokrycia 

dachowego. 1) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone 

we wzorze umowy; 2) Powyższe wymagania określają w szczególności: 3) sposób 



dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 4) 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

5) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 8. Okres gwarancji wynosi co 

najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca 

może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 96 miesięcy, co zostanie 

ocenione zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 pkt 4 ppkt 2 SIWZ. 9. Warunki gwarancji: 

1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady oraz wadach prawnych, 2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 3) w przypadku 

wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powiadomienia go o wadzie, 4) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody, 5) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu 

poleconego potwierdza wystąpienie wady, 6) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym 

terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 7) w wypadku gdy 

usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 

powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym, 8) 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 10. Okres rękojmi wynosi co 

najmniej 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku 

wydłużenia okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 8 Wykonawca może zrównać okres 

rękojmi z okresem gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdziałem 15 pkt 4 ppkt 3 

SIWZ. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45214200-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45261210-9 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(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: 2019-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-12-31 

 

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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji 

lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku i uzna spełnienie tego 

warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ;  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 

400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).  

Informacje dodatkowe W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków 

wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu 

walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 

średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 4) posiada odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym zamówieniu - 

każda o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 5) 

dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym (dotyczy wszystkich części) - co najmniej 

jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1186 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: 

jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz co 

najmniej 1 rok doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych;  

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: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków 

wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu 

walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 

średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 

postępowania.  

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 4 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:  

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:  
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

odniesieniu do 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. 2) Wykonawca, który polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 



realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia 

Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje 

zamawiającemu ww. oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne dokumenty, stanowiące 

integralną część oferty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty, wypełniony i podpisany 

kosztorys ofertowy, 2) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy; 3) pełnomocnictwa 

(oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 

udzielenie zamówienia. Jeśli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców 

zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie 

złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich 

partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin 

realizacji zamówienia. W przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument 

ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z 

przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ustawy Pzp, składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia.  

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  

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) na część 1 - 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); b) na część 2 - 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 1. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu 

składania ofert, tj. do dnia 04.12.2019 roku, godz. 11.00. 2. Wadium może zostać wniesione 

w jednej lub kilku następujących form: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub 

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



zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) w 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. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669 ). 3. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 62 

1010 1010 0095 1113 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: wadium w przetargu 

nieograniczonym na:Przebudowa dwóch budynków inwentarskich - część …... 4. Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 5. W przypadku 

wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołącza do oferty oryginalny 

dokument wadialny. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno 

obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania 

ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 10. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi 

wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych 

gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium, zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 11. Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy 

dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie i zwrot Wykonawcy lub złożyć w 

osobnej kopercie przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 13. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 

wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Jeżeli wadium 

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci 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. 17. Zamawiający zatrzyma 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 złoży oświadczeń lub dokumentów 

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

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie 

wniesie 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:  

Nie  

 

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 

Najniższa cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany 

umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 2) 

przedłużenia, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur 

administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) wystąpienia wyjątkowo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich 

występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania, 4) 

zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach 

(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według 

dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby 

niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, 

konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza 

się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu 

zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością opracowania i uzgodnienia 

rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone 

zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej 

podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin 

opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych, 5) 

przedmiotu robót i terminu wykonania w związku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

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: 2019-12-04, 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  

> polski  

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

ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków 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  



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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (INFORMACJA 

RODO) W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1, na 

podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia uprzejmie informuję, że: 1. Administratorem 

danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk; dane kontaktowe: 

numer telefonu 23 641 30 31 w godzinach pracy ZS CKR, adres e-mail: bratne@ci.home.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych, Panem Karolem Sienkiewiczem, pod adresem mailowym: 

sienkiewicz.karol@wp.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo 

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo 

do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania 

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 4) prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. 

Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Część 2 – Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 (herefordy) 



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:Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych 

mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) wg wskazanego zużycia (Wykonawca zainstaluje na 

własny koszt czas prowadzenia robót stosowne podliczniki umożliwiające monitorowanie 

mediów przez Zamawiającego), 3) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do 

terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 

2019r. poz. 701, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. 

U. z 2019r. poz. 1396, ze zm.), 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji 

inwestycji: 1) prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne 

winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, 2) kolorystyka 

materiałów winna być każdorazowo uzgadniana z Inwestorem, 3) wszystkie zastosowane do 

budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 4) obiekt 

należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami 

organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza zabezpieczeń 

obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p. poż. oraz 

sanitarnymi, 5) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej 

zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora, 6) w przypadku wątpliwości lub 

pojawienia się na budowie nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca powiadomi 

niezwłocznie Zamawiającego, 7) w toku prowadzenia robót należy zapewnić bezkolizyjną 

pracę mediów zasilających inne obiekty Zamawiającego, 8) wszelkie przepięcia, przełączenia, 

podłączenia powinny być uzgadniane i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem 

Zamawiającemu, 9) przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 

z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić 

Zamawiającemu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. W tym 

celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół konieczności wykonania robót 

zamiennych, sposób ich wykonania oraz kosztorys ofertowy. 5. Szczegółowy zakres robót 

określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający 

wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne 

techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy. 6. W 

miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy 

PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane przez 

Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako 

przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i 

urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w 

celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w 

ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 

równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy 

nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować znaków 



towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, że 

Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji, jednakże wyłącznie 

pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym 

wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami 

prawa, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (za 

wyjątkiem pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - 50 % osób 

wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: wymiana pokrycia 

dachowego. 1) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone 

we wzorze umowy; 2) Powyższe wymagania określają w szczególności: 3) sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 4) 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

5) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 8. Okres gwarancji wynosi co 

najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca 

może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 96 miesięcy, co zostanie 

ocenione zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 pkt 4 ppkt 2 SIWZ. 9. Warunki gwarancji: 

1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady oraz wadach prawnych, 2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 3) w przypadku 

wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powiadomienia go o wadzie, 4) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody, 5) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu 

poleconego potwierdza wystąpienie wady, 6) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym 

terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 7) w wypadku gdy 

usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 

powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym, 8) 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 10. Okres rękojmi wynosi co 

najmniej 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku 

wydłużenia okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 8 Wykonawca może zrównać okres 

rękojmi z okresem gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdziałem 15 pkt 4 ppkt 3 

SIWZ. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób 

niepełnosprawnych.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214200-2, 45261210-9, 45421000-4 

 



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

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

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

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Najniższa cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Część 2 – Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 (herefordy) 

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:Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych 

mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) wg wskazanego zużycia (Wykonawca zainstaluje na 

własny koszt czas prowadzenia robót stosowne podliczniki umożliwiające monitorowanie 

mediów przez Zamawiającego), 3) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do 

terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 

2019r. poz. 701, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. 

U. z 2019r. poz. 1396, ze zm.), 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji 

inwestycji: 1) prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne 

winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, 2) kolorystyka 

materiałów winna być każdorazowo uzgadniana z Inwestorem, 3) wszystkie zastosowane do 

budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 4) obiekt 

należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami 

organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza zabezpieczeń 

obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p. poż. oraz 

sanitarnymi, 5) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej 

zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora, 6) w przypadku wątpliwości lub 

pojawienia się na budowie nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca powiadomi 

niezwłocznie Zamawiającego, 7) w toku prowadzenia robót należy zapewnić bezkolizyjną 

pracę mediów zasilających inne obiekty Zamawiającego, 8) wszelkie przepięcia, przełączenia, 



podłączenia powinny być uzgadniane i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem 

Zamawiającemu, 9) przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 

z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić 

Zamawiającemu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. W tym 

celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół konieczności wykonania robót 

zamiennych, sposób ich wykonania oraz kosztorys ofertowy. 5. Szczegółowy zakres robót 

określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający 

wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne 

techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy. 6. W 

miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy 

PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane przez 

Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako 

przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i 

urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w 

celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w 

ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 

równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy 

nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować znaków 

towarowych, patentów zastosowanie ma określenie „lub równoważne", Oznacza to, że 

Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji, jednakże wyłącznie 

pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym 

wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami 

prawa, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (za 

wyjątkiem pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - 50 % osób 

wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: wymiana pokrycia 

dachowego. 1) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone 

we wzorze umowy; 2) Powyższe wymagania określają w szczególności: 3) sposób 

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 4) 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

5) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 8. Okres gwarancji wynosi co 

najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca 

może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 96 miesięcy, co zostanie 

ocenione zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 pkt 4 ppkt 2 SIWZ. 9. Warunki gwarancji: 

1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem 

wady oraz wadach prawnych, 2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 



rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 3) w przypadku 

wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powiadomienia go o wadzie, 4) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody, 5) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu 

poleconego potwierdza wystąpienie wady, 6) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym 

terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 7) w wypadku gdy 

usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 

powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym, 8) 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 10. Okres rękojmi wynosi co 

najmniej 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku 

wydłużenia okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 8 Wykonawca może zrównać okres 

rękojmi z okresem gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdziałem 15 pkt 4 ppkt 3 

SIWZ. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób 

niepełnosprawnych.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214200-2, 45261210-9, 45421000-4 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

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

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Najniższa cena 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


