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zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z łącznikiem do 

budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach - Etap III Stan wykończeniowy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do wykończenia sali sportowej z 

łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach w technologii pasywnej z 

zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą i wyposażeniem. Budynek 

przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do 

wszystkich pomieszczeń użytkowych budynku. Budynek wyposażono w instalacje wodociągową, 

kanalizacyjną sanitarną, ogrzewania co z kotłownią pomp ciepła i gruntowy wymiennik ciepła, 

http://www.gnojnik.pl/


wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, elektryczną. Obiekt stanowi sala sportowa wraz z 

łącznikiem do istniejącej szkoły w miejscowości Biesiadki, zlokalizowanej na działkach nr 

382,383,384. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Wejście główne zlokalizowano od strony 

południowej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje: sala sportowa, pomieszczenie 

biblioteki, zaplecze sanitarno-szatniowe z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi jak: pokój 

nauczyciela, pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. Parametry techniczne budynku: 

powierzchnia zabudowy - 576,1 m2; powierzchnia netto - 603,32 m3; kubatura - 3038,4 m3; 

Budynek o konstrukcji mieszanej - szkieletu żelbetowo-murowanego. OBIEKT 

ZAPROJEKTOWANO W TECHNOLOGII BUDYNKU PASYWNEGO, CO STAWIA SZCZEGÓLNE 

WYMAGANIA PRZED WYKONAWCĄ ZARÓWNO NA ETAPIE WYCENY OFERTOWEJ ORAZ 

WYMAGAŃ NA ETAPIE REALIZACJI. NALEŻY UWZGLEDNIC WSZYSTKIE WYMAGANIA 

ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM, SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH, 

PRZEDMIARACH ROBÓT ORAZ NORMACH BRANŻOWYCH. Stan istniejący - stan surowy z 

pokryciem dachowym. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia zakresu zadania w zależności 

od uzyskanych środków finansowych. Z uwagi na fakt, że prace wykonywane będą w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej i funkcjonującej szkoły należy dokonać starannego i prawidłowego 

zabezpieczenia terenu i placu budowy przed dostępem osób postronnych. Zamawiający oczekuje, 

że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza 

składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od 

konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis 

dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie 

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 

produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 

użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 

produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów 

/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców 

rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 



równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, towary i materiały spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 

materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą lub mogą podlegać ocenie przez 

autora dokumentacji projektowej, lub innego uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez 

zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 

zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych 

zamienników. Uwaga- Zamawiający nie będzie rozstrzygał o równoważności zaproponowanego 

produktu urządzenia na etapie postępowania przetargowego. Przyjęcie przez zamawiającego 

produktu/ urządzenia równoważnego może nastąpić na etapie realizacji zadania po przekazaniu 

przez Wykonawcę kompletu dokumentów dotyczących proponowanego produktu urządzenia. Jeśli 

produkt urządzenie nie spełni wymogów równoważności Wykonawca zobowiązany będzie do 

zamontowania produktu/urządzenia wskazanego w SIWZ. Wykonawca udzieli minimum 60 

miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Integralną częścią przedmiotu zamówienia 

jest wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.21.42.00-2, 

45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 

45.43.21.00-5, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.11.00-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 9.10. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 

000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) 

III.2) ZALICZKI 



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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie 

spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - 

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeśli wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty Wykazie robót budowlanych, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, wykonał co najmniej: 2 (dwie) roboty budowlane polegające na 

budowie obiektów kubaturowych (budynki użyteczności publicznej) o kubaturze minimum 

3000 m3. Wykazane budynki powinny być wyposażone w wentylacje mechaniczną 

nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną i 

centralnego ogrzewania. Wykonawca zobowiązany jest także wykazać, że wykonał 

instalację pomp ciepła z kolektorami gruntowymi w powyższych lub innych obiektach. 

Użyte w treści opisu warunku pojęcia budowa, przebudowa, budynek mają takie 

znaczenie jak nadaje im ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409 ze zm.) zgodnie z którą przez budowę należy rozumieć wykonanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego natomiast przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót 

budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź 



liczba kondygnacji, w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; budynek - 

należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach; Spełnienie warunku wykonawca wykaże przedkładając Wykaz robót budowlanych 

wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy te 

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

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty, 

dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty budowlane niezbędne do 

wykazania spełniania warunku. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) 

poświadczenia, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 

1) powyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

budowlane wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących najważniejszych 

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

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie 

spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - 

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeśli wykonawca wykaże w przedstawionym do oferty Wykazie osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

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



dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniu że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, że ma do dyspozycji osoby posiadające 

kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. 

wykonawca wykaże, iż dysponuje: 1) co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika 

budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym co najmniej 

5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). 

2) co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika robót branżowych posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie 

(licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). 3) co najmniej 1 osobą 

na stanowisko kierownika robót branżowych posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wod-kan i C.O. bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), posiadającym co najmniej 

5-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem 

Budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający 

określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394). Spełnianie warunku 

wykonawca wykaże przedkładając Wykaz osób oraz Oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 



postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeśli Wykonawca wykaże: 1) w przedłożonej do oferty informacji banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000 zł 

(jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 2) przy pomocy przedłożonej wraz z ofertą opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej 

niż 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych). Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie 

warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconej polisy 

dotyczących tych podmiotów, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 

przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych 

przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

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

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

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 



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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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

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

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

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

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

składa te dokumenty podmiotowe co oferent.; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

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

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

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 



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

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

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

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

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, 2. Pełnomocnictwo, 3. Oświadczenie dot. podwykonawcy - 

jeżeli dotyczy, 4. Kosztorys ofertowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

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

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest 

spowodowana: a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania 

robót objętych umowa podstawową, b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c) 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia 

robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiana 

terminu realizacji płatności częściowych z uwagi na uzyskane lub nieuzyskane dofinansowanie na 

realizację przedmiotu zamówienia. 3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez 

Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, 

choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie 

same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod 

warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, 4) usunięcia rozbieżności lub 



niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 5) ograniczenia 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych lub 

pozyskanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym lub w sytuacji gdy 

wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 6) 

zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT), 7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w 

postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków 

geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 9) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) 

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji 

rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów 

budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) wad 

dokumentacji projektowej, e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. f) możliwości obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać 

udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 5 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana umowy 

wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 

wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz 

przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o 

ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o 

charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc 

nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, 

innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i 



rachunkowych w treści umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gnojnik.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12. 

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

02.06.2016 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6 

(sekretariat). 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


