
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
 

Przebudowa pomieszczeń w budynku internatu 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Koninie:   

Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane na stronach UZP w dniu 2017-05-31 r. pod nr 

522417-N-2017 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

 

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  

 

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: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 30227890200000, 

 ul. Przemysłowa  4 , 62510   Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 243 70 36,  

e-mailsekretariat@medyk.konin.pl, faks 63 242 42 15.  

Adres strony internetowej (URL): www.medyk.konin.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

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



przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

www.medyk.konin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie  

www.medyk.konin.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

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

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 



Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie  

Adres:  

ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin 

 

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 pomieszczeń w 

budynku internatu  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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

odniesieniu do:  

 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy prac do wykonania w szczególności 

obejmuje : ETAP I: - adaptacja i zaprojektowanie łazienki w pom. socjalnym ( pomieszczenie 

masażu: glazura , terakota , sedesy, natryski, szpachlowanie malowani pokoi oraz wykonanie 

ścianek działowych G-K) ) na parterze, - adaptacja pomieszczenia na I Pietrze pod 

pomieszczenie odnowy biologicznej (urządzenia odnowy w zabudowie: sauna i wanna z 

hydromasażem) - adaptacja i zaprojektowanie łazienek w pokojach internatu na I Piętrze ( 

glazura , terakota , sedesy, natryski) - adaptacja i zaprojektowanie łazienek w pokoju 

wychowawców na II Piętrze, - adaptacja i zaprojektowanie łazienek na korytarzu Internatu na 

I Piętrze, - Wykonanie ścianek systemowych z drzwiami do łazienek - przebudowa portierni – 

wykonanie nowej zabudowy szklanej , - zabudowa szafkowa portierni ( wg rysunków ), - 

zaprojektowanie świetlicy z zapleczem w Internacie na I Piętrze, - wymiana posadzek - nowa 

terakota - na stołówce i hol prowadzący do kuchni, - remont korytarzy na parterze, I Piętrze, 

sufity, ściany , podłogi (wykonanie szpachlowania i malowanie ścian wraz z gemalitem do 

wysokości 2m, wykonanie nowego sufitu podwieszanego, wymiana terrakoty), - remont klatki 

schodowej wymiana szpachlowanie i malowanie ścian wraz z gemalitem do wysokości 1,5m, 

- wymiana ościeżnic i drzwi w pomieszczeniach Internatu oraz pomieszczeniach kuchni i 

wszystkich łazienkach parteru i I piętra, - wymiana drzwi stalowe przeciwpożarowe 

dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 EI 30 - wymiana drzwi wewnętrzne przesuwne, 

wahadłowe - zabezpieczenie ciągów istniejących poprzez budowę tuneli i kotar technicznych 

z płyt osb i kantówek, - montaż rolet elektrycznych 3 szt, - wymiana okien wraz z obróbką 



ościeży pokoje, - zakup i montaż zadaszenia wejścia z poliwęglanu, - zakup i montaż markizy 

elektrycznej, - podjazd dla osoby niepełnosprawnej - wykonanie pochylni wraz z terakotą 

wewnątrz obiektu,1 - montaż stanowiska wody pitnej – źródełko , - wykonanie nowych 

wykładzin w pomieszczeniu Sali konferencyjnej , w Sali komputerowej, - wykonanie nowych 

posadzek z paneli o ścieralności AC4 I piętro ( dotyczy pokoi w których zniszczone są panele 

i płytki pcv ) - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 

Tarket Rekord gr.2 mm - zakup i montaż ławek – szt. 12 szt, - instalacja elektryczna dla nowo 

projektowanych łazienek na parterze i I piętrze : oświetlenie, zasilanie wentylatorów oraz 

gniazda wtyczkowe, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami dla 

nowo projektowanych łazienek na parterze i I piętrze - modernizacja instalacji wod-kan 

wewnętrznych i zewnętrznej obiektu – dostosowanie do nowo projektowanych łazienek ( 

większe średnice instalacji ) - Wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych na PCV 

(Okładziny parapetów z pcv) z końcówkami PCV, - instalacja klimatyzacji w 

wyszczególnionych pomieszczeniach Internatu – 6szt. - zakup i montaż 2 szaf krosowych, - 

modernizacja wentylacji nawiewno wywiewnej odciągów kuchni wraz z montażem centrali i 

wymian okapów, ETAP II: - adaptacja i zaprojektowanie łazienek w pokojach internatu na II 

Piętrze (glazura , terakota , sedesy, natryski, szpachlowanie malowani pokoi oraz wykonanie 

ścianek działowych G-K) - remont korytarzy na II piętrze, sufity, ściany , podłogi (wykonanie 

szpachlowania i malowania ścian wraz z gemalitem do wysokości 2m, wykonanie nowego 

sufitu podwieszanego, wymiana terrakoty) - remont klatki schodowej wymiana balustrady na 

stal nierdzewną, wymiana terrakoty - stopnie, podstopnice, szpachlowanie ścian do pełnej 

wysokości pod sufit wraz z gemalitem do wysokości 1,5m - Wykonanie ścianek systemowych 

z drzwiami do wc (w istniejących ogólnych łazienkach) - wymiana wszystkich ościeżnic i 

drzwi w pomieszczeniach Internatu oraz pomieszczeniach łazienek nowo projektowanych i 

istniejących, (nie dotyczy wejść do pokoi) - Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o 

powierzchni ponad 2 m2 EI 30, - wykonanie otworów wentylacyjnych w ściankach 

działowych łazienek wraz z obróbką szt. 52, - zakup i montaż nawietrzaków 

higrosterowanych w ramach okienny (wszystkie pomieszczenia) - wymiana klamek - 

regulacja okien, - montaż i zakup roletek typ dzień , noc, - wykonanie nowych posadzki z 

wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną Tarket Rekord gr.2 mm 

(wszystkie pokoje II piętro) - regały do zabudowy pod książki czytelni, - instalacja 



elektryczna dla nowo projektowanych łazienek na II piętrze : oświetlenie, zasilanie 

wentylatorów oraz gniazda wtyczkowe, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z grzejnikami dla nowe projektowanych łazienek na II piętrze, - modernizacja instalacji 

wod-kan wewnętrznych - dostosowanie do nowo projektowanych łazienek na II piętrze, - 

montaż instalacja przeciwpożarowej systemów alarmowych, 3.2. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: -dokumentacja projektowa 

obejmująca projekt budowlany i wykonawczy – Rozdział IV; - specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót – Rozdział V SIWZ; - wzór umowy – Rozdział VI SIWZ; - 

pomocniczo przedmiar robót – Rozdział III SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0  

 Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45400000-1 

45000000-7 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

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

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

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

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

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



zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-30  

 

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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na wartość co najmniej 1 000 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w 

niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej trzy zadania polegające na rozbudowie, modernizacji lub przebudowie 

obiektów, w tym: a/ co najmniej jeden obiekt kubaturowy, czynny całodobowo, o wartości 

minimum 3,0 mln zł brutto b/ co najmniej dwa obiekty użyteczności publicznej, czynne 

całodobowo, o wartości 2,0 mln zł brutto każdy c/ w co najmniej jednym obiekcie 

określonym w pkt. a lub b zakres robót winien obejmować wykonanie następujących robót: - 

roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, - instalacja wentylacji mechanicznej , w tym 



montaż central wentylacyjnych oraz klimatyzacji - instalacja wod kan i co - instalacje 

elaktryczne Uwaga: a) przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć 

doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; b) przez 

jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną ( wykonanie albo zaprojektowanie i 

wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; 2. Wykonawca musi 

wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum 

kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania budowy w specjalności 

instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się 

uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 

2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65).  

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:  

 

 

 



 

 

 

 

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:  

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, zgodne z treścią załącznika nr 1.1. do Rozdziału I SIWZ. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1. wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) 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, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący 

oświadczenie zgodne z treścią załącznika Nr 1.3. do Rozdziału I SIWZ. Do wykazu należy 



dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacje 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; 2. wykaz osób, skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią 

załącznika Nr 1.4. do Rozdziału I SIWZ; 3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 000 tys. PLN.  

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  

nie dotyczy 

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

1. kosztorys ofertowy szczegółowy; 2. szczegółowy ( tygodniowy ) harmonogram realizacji 

robót, z którego musi wynikać rodzaj robót do wykonania i ilość potrzebnych roboczogodzin 

do ich realizacji, oraz ilość pracowników legitymujących się stałym zatrudnieniem, i którzy 

wykonają te prace w czasie normowym, 3. oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 

7.1.1. i 7.1.2. Specyfikacji oraz zobowiązanie wymagane postanowieniem pkt 7.4.2. 

Specyfikacji; 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona 

do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku 



Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy. Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców; 5. oryginał gwarancji 

lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 6. oświadczenie o 

przeprowadzonej wizji w obiekcie potwierdzone przez Dyrektora WSCKZiU w Koninie 

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  

: 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 

 

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:  

 

 

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)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  



 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 10,00 

termin realizacji 30,00 

 

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: 



licytacja wieloetapowa  

 

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:  

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania 

Umowy w przypadku: 1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, 2) 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wstrzymujących lub opóźniających 

realizację robót będących przedmiotem Umowy, 3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) 

wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 



nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) odmowy 

wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 6) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów 

wykonania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 7) niemożności 

wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót, gdy 

obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 10) zmian technologicznych - 

o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji 

inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 11) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek 

części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 12) odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 13) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 14) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 15) zaistnienia innych okoliczności prawnych, 

ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego 

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 16) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, 



o których mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia 

rażącej straty Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej 

akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane 

przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 3. Nie stanowią zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) 

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) 

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

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: 2017-06-14, godzina: 12:00,  

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:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 

Wydruk strony
 

 


