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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
„Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne 
wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”. 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
NIE 
Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienia, obejmuje społeczna i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych: 
NIE 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: NIE (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: NIE (jeżeli dotyczy) 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: nie dotyczy 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: NIE (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: NIE (jeżeli dotyczy) 
 

I. 1) NAZWA (firma): Centrum Sztuki Mościce, 
Krajowy numer identyfikacyjny (REGON): 120341768 
Adres pocztowy: ul. Traugutta 1,  
Kod pocztowy: 33-101, 
Państwo: Polska, 
Województwo: Małopolskie, tel.: (14) 633 46 00, faks (14) 633 10 52, e-mail: 

sekretariat@csm.tarnow.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.csm.tarnow.pl 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):  

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury. 

I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postepowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania 
z zamawiającym 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): nie dotyczy 
 
 

mailto:sekretariat@csm.tarnow.pl
http://www.csm.tarnow.pl/
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I. 4) KOMUNIKACJA 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy):  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy): www.csm.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi” 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać 
pod adresem (jeżeli dotyczy):  
 

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

- Elektronicznie, adres: nie dotyczy 

- Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: nie dotyczy 

- Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu               
w inny sposób: pisemnie 

Adres pocztowy: Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat. 
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólne dostępne (jeżeli dotyczy) : 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) nie dotyczy 

 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce w ramach realizacji inwestycji pod 
nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca 
nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”. 
 

         Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CSM-DN-271-4/2017/CSM 
 

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 zostało podzielone na części: NIE 

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: 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: 

 

http://www.csm.tarnow.pl/


 3 

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót :  

a) przebudowa sali widowiskowej  z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, 

b) przebudowa istniejącej instalacji wentylacyjnej  w związku ze zmiana geometrii sufitu 

c)   przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w zakresie 
zmiany sposobu dystrybucji powietrza w sali widowni (zmiana z nawiewu górnego na 
nawiew z komory pod widownią, zmiana wywiewu z dolnego na wywiew górny), 

d) przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorni i tyrystorowni, 
e) przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia projektorowni, 

f) przebudowa sceny i orkiestronu w ograniczonym zakresie 

g) likwidacje instalacji CO na rzecz systemu wentylacyjnego 

h) zmiana geometrii widowni wraz ze zmianą geometrii sufitów podwieszanych oraz 

wymianą wykładzin akustycznych,  

i) zastosowanie mobilnych ustrojów akustycznych o dużej skuteczności pochłaniania 

dźwięku szerokim zakresie częstotliwości na ścianach Sali, 

i) rozdział energii, instalacje zasilania odbiorów technologii sceny i akustyki, 
j)  instalacje zasilania urządzeń klimatyzacji, 
k) instalacje oświetlenia - ogólnego, awaryjnego, przeszkodowego , 
l)  instalacje pętli indukcyjnej dla osób niesłyszących. 
m) modernizację stanowisk technicznych wraz z wymianą okienek realizatorskich 

n) modernizacja sytemu mechaniki  scenicznej a w tym : 

-  modernizacja/wymiana napędów mostów oświetleniowych sceny  
-  modernizacja/wymiana sztankietów  
-  modernizacja/wymiana sztankietu horyzontowego 
- wykonanie/instalacja sztankietu zascenia (ZS1); 
- wymiana mechanizmu kurtynowego; 
- wykonanie/instalacja sztankietów głośnikowych (SG1 i SG2); 
- wykonanie/instalacja mostów oświetleniowych widowni (M01, M02); 
- wykonanie/instalacja zestawu banerów akustycznych ściennych; 
- wykonanie/instalacja zestawu podestów scenicznych; 
- wykonanie/instalacja układu sterowania ww. urządzeń. 

o) wykonanie Dźwiękowej Sygnalizacji Ostrzegania 

p) wykonanie nowej instalacji oświetlenia technologicznego i dostawa nowoczesnych 
aparatów oświetlenia technologicznego  wraz z systemem sterowania. 

q) wykonanie sterowania oświetleniem roboczym i ogólnym. 
u) likwidacja instalacji interkomu do stanowiska realizatorów usytuowanego na  sali 

widowiskowej  oraz wykonanie nowej instalacji do nowego stanowiska realizatorów na 

Sali widowiskowej. 

2. Podstawowe dane techniczne 

a) Powierzchnia zabudowy całkowita : 2 718,55 m² 

b) Powierzchnia  - zakres przedmiotu zamówienia   : 850,15 m² 

c) Kubatura – zakres przedmiotu zamówienia : 7240,13 m³ 

 
 
II.5) Główny kod CPV:  45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:  45111300-1 45262500-6 45400000-1 45317300-5 45316000-5 

45311100-1 45314300-4 45330000-9 45331000-6 45237000-7 51100000-3 42500000-1 

31720000-9 31500000-1 42961000-0 
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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:  
nie dotyczy 

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:  

Okres w miesiącach: 6  lub  dniach: …… 
lub 
data rozpoczęcia: .. / .. / …. (dd/mm/rrr) lub zakończenia: .. / .. / …. (dd/mm/rrr) 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

1. Skrócenie terminu wykonania zamówienia, rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty 
budowlane oraz rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia stanowią 
dodatkowe kryteria oceny ofert. 

2. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę.  

 
2.1. 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: czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 
robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

     

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 (jeżeli dotyczy).  

Określenie warunków: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa (jeżeli dotyczy). 

Określenie warunków: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy). 
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
A) dysponuje lub będzie dysponował minimum: 

 
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy i która pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co 
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku 
użyteczności publicznej obejmującego salę teatralną, widowiskową lub koncertową  

 
-  jedną osobą która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  

 
- jedną osobę która będzie pełnić funkcje kierownika  robót posiadającą uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 
- jedną osobą która będzie pełnić funkcje kierownika robót ds. akustyki posiadającą, co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu lub nadzorowaniu przedsięwzięć 
związanych z akustyką lub elektroakustyką lub inżynierią dźwięku lub 
adaptacją/wykończeniem wnętrz w zakresie akustyki, 

 
- jedną osobą która będzie pełnić  funkcję kierownika robót  ds. mechaniki scenicznej 

mającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu lub nadzorowaniu 
przedsięwzięć związanych z wykonaniem lub przebudową mechaniki scenicznej.. 
 

 

Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku 
rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.  

 
W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające 
im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej 
specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem 
przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) i przepisów 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a 
ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do 
realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi, oraz  
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- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób 
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 

świadczenia usług transgranicznych.  

 

B) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie 
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej 
obejmującego salę teatralną, widowiskową lub koncertową. 

 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób: TAK 
 
Informacje dodatkowe: 
Zamawiający będzie dodatkowo punktował doświadczenie 2 osób. Szczegóły opisano w rozdz. 
VIII SIWZ.  

 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
TAK 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić         
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”): art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy. 

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTRIA SELEKCJI 

 
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 

 
Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a 
uszczegółowionych w rozdz. III.2.2), tj.: 

a. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),  

b. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 



 7 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem),  

c. odpis 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 (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 

d. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                       
o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. 2016, poz. 716) (w oryginale). 

 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU N WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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 

Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a 
uszczegółowionych w rozdz. III.1.3), tj.: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne dokumenty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),  

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi) uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Dokument składany jest w oryginale lub  kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem),  

 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI 

Nie dotyczy. 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU N WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) – III.6) 
 

1. 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. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, 
którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie 
wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia zostanie 
zamieszczony wraz z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym.  
2.1.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli  
w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

3.  Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów:  

 3.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Dokument należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 
 3.2. nie jest obowiązany do przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów, wszystkich 
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia - (zob. § 9 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1126).  Odstąpienie od żądania dokumentów wynika z odpowiedzi Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych zamieszczonej na stronie internetowej UZP dotyczącą odpowiedzi  
na pytanie „Czy zmawiający jest zobligowany w każdym przypadku do żądania dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 
5 ustawy Pzp. (zob. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania 
-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja podmio-
towa wykonawców). 

Jednocześnie Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu w 
odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty i oświadczenia:  

a. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania%0b-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania%0b-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja
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b. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu (w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem),  

c. odpis 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 (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), 

d. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                       
o których mowa w ustawie z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. 2016, poz. 716) (w oryginale). 

3.3. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 oraz odpowiednio ust. 

III.4):  

3.3.1. lit. a – c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, pkt 3.3, ppkt 3.3.1, lit. b niniejszego rozdziału, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w ust. 3, pkt.3.3, ppkt 3.3.1, lit. a niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 3, pkt 3.3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 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. Przepis ust. 3, pkt. 3.4 SIWZ 

stosuje się odpowiednio. 

3.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 
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4. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności  na podstawie odpisu z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 
odpowiednio innego dokumentu, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma 
być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba 
(zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). 

5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. 

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 (jeżeli dotyczy): 

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 120 000,00zł (słownie: sto 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium 
może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

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

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

Nie dotyczy 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: NIE /lub 

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 (jeżeli dotyczy): NIE /lub 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): NIE 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej: nie dotyczy. 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców: ……. 

albo minimalna liczba wykonawców: …     lub maksymalna liczba wykonawców: … . 

Kryteria selekcji wykonawców: …………………………………………………………………………………………….. 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

- z jednym wykonawcą, 

- z kilkoma wykonawcami. 
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Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: TAK/NIE 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: …. 

Informacje dodatkowe: ……………………………………………………………………………………. 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: TAK/NIE 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………..  

Informacje dodatkowe: …………………………………………………………………………………… 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych: TAK/NIE. 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: TAK/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: TAK/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, 
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: 

- aukcja jednoetapowa – czas trwania: …………………………………… 

- aukcja wieloetapowa: 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: TAK/NIE 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: .…………………………………………………………… 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2) Kryteria          Znaczenie 

1. Cena           - 0,6 

2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia                               - 0,15 

3. Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane ponad okres wymagany 
przez Zamawiającego w rozdziale I SIWZ                                                                       - 0,15 

4. Rozszerzenie okresu gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia  - 0,10 

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 (jeżeli dotyczy) 

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: TAK/NIE 

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

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

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………… 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Wstępny harmonogram postępowania: ………………………………………………………………………………. 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: TAK/NIE 

Należy podać informację na temat etapów dialogu: ……………………………………………………………. 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………. 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym musza 
odpowiadać wszystkie oferty: …………………………………………………………………………………………… 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: TAK/NIE 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………. 

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) 
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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: 

- licytacja jednoetapowa – czas trwania: …………………………………… 

- licytacja wieloetapowa: 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 

• etap nr ……..  – czas trwania etapu: ………………….. 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowanie do następnego 
etapu: TAK/NIE 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: .. / .. / …. (dd/mm/rrr)   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: ……………….. 

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:  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia 

określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 

2. Zmiany, o których mowa w pkt.1 mogą dotyczyć: 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) wykonania przedmiotu umowy w części w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy, przy 

zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, 

c) zmiany wynagrodzenia spowodowanej sytuacja, o której mowa w §5  pkt. 2-7 projektu umowy. 

d) obniżenia wynagrodzenia,, 

e) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 

f) zmian organizacyjno-technicznych, 

g) zmiany adresu, 
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h) materiałów i wyrobów zaoferowanych w ofercie, na zasadach określonych w §2 projektu umowy, 

i) konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjującą 

zmianę przedstawi propozycje zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i 

niezbędne rysunki. Jeżeli strona inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia 

przed realizacją przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §5 pkt 2-7 projektu umowy, 

j) ograniczenia przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do 

zakresu umowy (roboty zaniechane), 

k) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia. Zmiana tych osób musi być uzgodniona z Zamawiającym, kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób musza być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne; 

l) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom, z zachowaniem 

zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 

m) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z 

zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 

n) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa, 

o) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w umowie, 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt.2 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjująca zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany z wyłączeniem zmian, 

o których mowa w pkt.2 o) 

4. Zmiany, o których mowa w pkt.2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 

wymienione okoliczności: 

a) zmiana obowiązujących przepisów, 

b) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

c) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 

d) podniesienie wydajności urządzeń, 

e) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów, 

f) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

g) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

h) ograniczenie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do 

zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii 

lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 

momencie podpisywania umowy, 

i) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 
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j) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 

k) konieczność zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 pkt. 4 i 5 projektu 

umowy, 

l)  wstrzymanie robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

m) konieczność wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

n) niedotrzymanie przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia 

robót lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu, 

o) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia - odpowiednio udokumentowana - wynika z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

p) zmiany w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizacje przedmiotu 

zamówienia, 

r) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna 

lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z SIWZ, 

s) zdarzenia losowe m.in. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, nie wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających z umowy oraz inne ważne przyczyny, 

t) wystąpienie siły wyższej mającej istotny wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 

u) w przypadku wystąpienia istotnych zmian w wysokości środków otrzymywanych w ramach 
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego oraz zewnętrznego 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

 
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

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

Data:  25/08/2017      Godzina: 11:00 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): NIE 

Wskazać powody: nie dotyczy 

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: .. / .. / …. (dd/mm/rrrr) 

lub  

Okres w dniach: 30  (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
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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: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów. 
 

 
 

Tarnów, dnia 10.08.2017 r. 


