
Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na termomodernizację 

budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 – I etap – 

polegającą na wymianie pieca CO, instalacji CO oraz grzejników wraz z innymi pracami 

remontowo - budowlanymi

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 

Ogłoszenie nr 558779-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. 
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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: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy 

numer identyfikacyjny 491893180, ul. Jagiellońska  33 , 33-300   Nowy Sącz, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, 

mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700. 

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

Adres profilu nabywcy: 

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.bip.nowosadecki.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

Oferta wraz w wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem oraz 

pełnomocnictwa wnoszone są do zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
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Adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

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: Zamówienie na termomodernizację 

budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 – I etap – polegającą 

na wymianie pieca CO, instalacji CO oraz grzejników wraz z innymi pracami remontowo - 

budowlanymi 

Numer referencyjny: ZPI.272.9.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

Nie dotyczy 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:
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Nie dotyczy 

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

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

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: termomodernizacja budynku 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 – I etap – polegająca na 

wymianie pieca CO, instalacji CO oraz grzejników wraz z innymi pracami remontowo - 

budowlanymi. I. Zakres przedmiotowych robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) 

roboty instalacyjne w zakresie instalacji C.O., b) przebudowę kotłowni, w tym wymianę pieca 

z oprzyrządowaniem, c) roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, d) 

roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, e) roboty budowlane/odtworzeniowe. 

Miejsce realizacji robót budowlanych: budynek administracyjno – biurowy Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz, powiat nowosądecki, 

województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka ewid. nr 156, 178, 158/2, obr. 029. 

Budynek, w którym prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem użytkowanym zgodnie 

z przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób 

zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób 

znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

swobodny i bezpieczny dostęp do budynku. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z 

Dyrektorem Wydziału Administracyjnego – Panem Krzysztofem Hojdą lub Z-cą Dyrektora 

Wydziału Administracyjnego – Panią Bożena Szymańską. Szczegółowy zakres 

przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. Na dokumentację techniczną składają się: dokumentacja 

techniczna z dokumentacją rysunkową, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną. UWAGA: Przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ 

stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, 

zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. 

UWAGA: Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który 
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charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

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

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. II. Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w 

celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie 

przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu 

zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 

Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani 

są zgłosić ten fakt do dnia 24.05.2018 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i 

Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, 

pisemnie, faksem (18 41 41 700) lub mailem (powiat@nowosadecki.pl). O terminie 

przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, 

faksem lub mailem. III. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, 

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej 

gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: termin gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium 

oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ). 

II.5) Główny kod CPV: 45331100-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45317100-3

45453000-7

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 45 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: I. Termin wykonania (realizacji) zamówienia: Zamawiający 

wymaga zakończenia wykonania (realizacji) zamówienia w terminie do 45 dni roboczych od 

dnia przekazania terenu budowy, przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 

14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą (za dni robocze 

zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych 

ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie). II. Zamawiający zgodnie z art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, 

gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze 

zm./: a. 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: Zamawiający wymaga, aby 

wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o 
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pracę osoby wykonujące czynności: - w zakresie wykonywania prac montażowych urządzeń 

cieplnych, - w zakresie wykonania instalacji C.O. - w zakresie wykonywania prac 

montażowych grzejników. b. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu 

budowy dostarczy zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej 

czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz osób musi zawierać informacje jednoznacznie 

wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Zatrudnienie 

powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których 

mowa w pkt 3 ppkt IV SIWZ. c. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • zamawiający ma prawo w każdym 

momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego 

wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę, 

natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania, • w przypadku niespełnienia 

przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

niespełnienia tego wymogu, • naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób 

wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. b oraz w lit. c tiret 1 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności, w takiej sytuacji 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 30% ceny oferty wykonawcy, • w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o 

przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w pkt 3 ppkt IV SIWZ. III. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy Pzp. IV.Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem 

zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia 
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(dokumentacji projektowej) wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

V. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, odnoszące się do 

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji 

technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

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: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

I. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

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

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia wykonawcy. Zatem Zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia: odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. II. Dokumenty 

podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

Strona 10 z 22

2018-05-16https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2657f599-90f1-4e98-...



wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te 

powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. III. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument potwierdzający, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, 

określony powyżej w pkt I. składa każdy z wykonawców oddzielnie. IV. W przypadku, gdy 

wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się 

na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt I. V. W przypadku, gdy 

wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest 

on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wymienionych w pkt I. 

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. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę 

i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że 
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umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. W przypadku złożenia kopii 

pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie 

wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla Zamawiającego 

dokumentów zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do 

podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W 

przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych 

zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, 

że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania w imieniu 

wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodność z oryginałem 

ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. 2. Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał 

lub kopia poświadczona notarialnie) należy dołączyć do oferty. Dokument potwierdzający 

ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 

publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą 

zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 

właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument 

pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako 

pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku 

do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia 

zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) 

zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej 
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współpracę tych wykonawców. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 

2017 r. poz. 229, ze zmianami). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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. 5. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

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

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

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:

Nie 

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, 
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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: Nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto 60,00

Gwarancja jakości i rękojmia 35,00

Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej urządzeń grzewczych 5,00

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie 

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

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

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: 

Nie 

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: 
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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: Nie 

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: 

a) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały 

zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. b) Zakazuje się 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. c) W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 

1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty w okolicznościach i warunkach szczegółowo 

określonych w §10 oraz §24 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ): § 10 projektu umowy: 
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1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku 

konieczności: a) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót, b) odstąpienia 

od umowy. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawą do 

wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i 

obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu o szczegółowy kosztorys (sposób 

wyliczenia ceny oferty), przedłożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, sprawdzony 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. Na żądanie 

zamawiającego wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót 

przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy szczegółowym 

kosztorysem dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys robót 

zamiennych należy opracować w pierwszej kolejności na podstawie składników 

cenotwórczych zawartych w szczegółowym kosztorysie robót podstawowych, a w razie braku 

poszczególnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – 

Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem 

cen na poziomie średnim. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają 

zmiany umowy. 4. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad określonych w ust. 3. 5. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla 

wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba 

dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym 

inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 6. Poza 

wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, poprzez 

nieuwzględnienie podczas jej ustalania kosztów prac nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie 

na Wykonawcy. § 24 projektu umowy: 1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i 
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warunkach: 1) zmiana założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia 

prac, niezależna od Wykonawcy, 2) okoliczności, mające znamiona działania siły wyższej, 

rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 3) 

zmiany technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez 

Wykonawcę; 4) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmiany 

podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) 

zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, 

iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, 6) konieczność wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej, 7) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w 

przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 8) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub w 

przekazaniu dokumentów, do przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Zamawiający był zobowiązany, 9) wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, 

10) zmiana Wykonawcy w przypadku wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami 

obowiązującego prawa, 11) brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Termin realizacji zamówienia może zostać 

przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub 

odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, 

niezależnej od Wykonawcy. 3. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek żądania i zamówienia robót zamiennych (§ 

10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona 

z zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych. 4. Zmiana 

technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana 

rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac) - 

zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności 

dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne 

ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie 

opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 5. Zamawiający zgodnie z § 10 

umowy przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy 
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związanej z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o 

wartości wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz w pkt 24 ppkt 1 

SIWZ, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. 6. W przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku od towarów i usług VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny 

brutto. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-06-01, godzina: 10:00, 

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

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

Nie 

Wskazać powody: 

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

w postępowaniu 

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

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 
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zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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