
 

 
 

Zamieszczone na stronie internetowej 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

 

w dniu 08.02.2019 r. 

 

Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

na stronie: 

www.frug.ug.edu.pl 

 
Ogłoszenie nr 511294-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.  
 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Zaprojektowanie i wykonanie 

infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach 

realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla 

Rezerwatu Przyrody Beka”. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

http://www.frug.ug.edu.pl/


 

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: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, krajowy 

numer identyfikacyjny 19055239600000, ul. ul. Bażyńskiego  , 80952   Gdańsk, 

woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 33 73, e-mail frugak@ug.edu.pl, 

faks 0-585523706.  



 

Adres strony internetowej (URL): www.frug.ug.edu.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Fundacja 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.frug.ug.edu.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.frug.ug.edu.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 



 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk 

 

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: Zaprojektowanie i 

wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka  

Numer referencyjny: PZP-3-BEKA-2019  

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: Przedmiotem zamówienia 

jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich pozwoleń, decyzji itp. oraz na ich podstawie realizacji robót 

budowlanych, tj. inwestycji pod nazwą „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu 



 

przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej” polegającej na budowie 

infrastruktury turystycznej służącej do ukierunkowania ruchu turystycznego. 

Zamówienie składa się z dwóch etapów: a) ETAP nr 1 – prace projektowe 

Przedmiotem etapu nr 1 zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji 

projektowej, w tym projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich stosownych 

pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, dokonanie wszystkich stosownych 

zgłoszeń. Wykonawca na podstawie umowy będzie upoważniony do działania w 

imieniu Zamawiającego w celu realizacji niniejszego etapu zamówienia. 

Wykonawca dokona oceny, które z planowanych do wykonania robót budowlanych 

i ich elementów będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, a których 

realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę np. wystarczy 

potwierdzenie przyjęcia bez uwag zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 

na budowę. Po dokonaniu takiej oceny uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, 

zgody i decyzje konieczne do realizacji poszczególnych elementów robót oraz 

całości przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca w przypadku 

wcześniejszego uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód i decyzji dla 

poszczególnych elementów robót, nie objętych pozwoleniem na budowę ma 

możliwość wcześniejszego ich wykonania po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Jednocześnie Wykonawca może po uzyskaniu zgody Zamawiającego wykonać 

prace nie wymagające uzyskania żadnych pozwoleń, zgód i decyzji właściwych 

organów. b) ETAP nr 2 – roboty budowlane Przedmiotem etapu nr 2 zamówienia 

jest wybudowanie oraz wykonanie i montaż następujących elementów 

infrastruktury turystycznej: 1) tablice informacyjne, do wymiany – ilość 10 szt. 2) 

tablice informacyjne, nowe – ilość 7 szt. 3) znaki informacyjne: ilość 17 szt. 4) 

wymiana ogrodzeń, w tym wymiana bram -Trasa 1,3 - całość o długości 2 600 m, 

5) nowoprojektowane ogrodzenie z lin - całość o długości 150 m, 6) budowa 

parkingów rowerowych o pow. 20 m2 – ilość 2 szt. 7) budowa wieży widokowej, 

wys. około 7-10 m, średnica ~ 10-12 m, szerokość ~ 1,5 - 2 m, długość 35-40m – 

ilość 1 szt. Wieża widokowa ma zostać wykonana na wzniesieniu, wokół którego 

rosną krzewy i drzewa. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca 



 

dokona analizy widoczności z górnego poziomu wieży (7-10m). Wykonawca z 

przeprowadzonej analizy wykona dokumentację fotograficzną. Zamawiający 

wymaga dobrej widoczności przy założeniu stałego wzrostu sąsiadujących drzew 

przez okres min. 10 lat. Na podstawie wyników tego badania określona zostanie 

dokładna optymalna wysokość wieży, a co za tym idzie określone zostaną 

pozostałe parametry, w tym szerokość i długość. Oszacowane w trakcie analizy 

parametry zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Zaakceptowane 

parametry wieży widokowej Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej. 8) 

budowa kładki obserwacyjnej z mała architekturą, wys. 0,5-1 m, wymiar w rzucie 3 

x 9 m – ilość 1 szt. 9) budowa mostków na rowach, wys.~ 0,5-1 m, wymiar w 

rzucie ~1,5 x 7 m: 3 szt. Zamawiający przewiduje wykonanie 3 szt. mostów, każdy 

mostek ma powstać w innym specyficznym miejscu. Z uwagi na warunki 

występujące bezpośrednio w terenie, w miejscu planowanych prac, szczegółowe 

parametry każdego z mostków, zostaną określone przez Wykonawcę na etapie 

projektowym w dokumentacji projektowej. Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie 

konkretnych wymiarów każdego z mostków, uwzględniając specyfikę jego 

umiejscowienia i panujące tam warunki. SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 10 do SIWZ) doprecyzowują względem Programu Funkcjonalno-

Użytkowego – PFU- (załącznik nr 11 do SIWZ) parametry, wymiary elementów 

infrastruktury, które zgodnie z przedmiotowym zamówieniem mają zostać 

wykonane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program 

Funkcjonalno-Użytkowy – PFU - (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz Opis przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ).  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45000000-7 

45111200-0 

45111230-9 

45111250-5 

45111291-4 



 

45111300-1 

45112000-5 

45112700-2 

45112710-5 

45112720-8 

45200000-9 

45221113-7 

45212120-3 

71000000-8 

71220000-6 

71200000-0 

71221000-3 

71240000-2 

71300000-1 

71320000-7 

71327000-6 

71400000-2 

71420000-8 

71500000-3 

71520000-9 

71540000-5 

 

 

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: 2020-10-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   2020-10-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające 

na budowie* konstrukcji drewnianych lub drewniano-stalowych o wartości nie 

mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca zapewni, że przy 

realizacji zamówienia dysponować będzie następującymi osobami, które będą 



 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: • co najmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278); Dopuszcza się posiadanie przez w/w 

osoby odpowiednich uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obwiązujących przepisów lub innych obowiązujących przepisów oraz 

zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Informacje uzupełniające: *Budowa 

w rozumieniu określonym w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).  

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:  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 

 

 

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  



 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1) 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; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 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; 3) 

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, 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; 4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania 

prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP - wg załącznika nr 7 do SIWZ; 6) Oświadczenia 

Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716) - wg załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 – 6. 1. Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) do 3) powyżej, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 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. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 4) powyżej, składa informację z 



 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. 3. 

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) lit b) oraz ppkt. 2) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w ppkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. 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 ppkt. 1 i ppkt. 2, 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. Zapis ppkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. 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. 

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:  

a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 



 

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, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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, potwierdzające spełnienie warunku określonego 

przez Zamawiającego w punkcie III.1.3) ppkt. a) ogłoszenia i odpowiednio w pkt 

5.2. ppkt. 1) lit. a SIWZ (wg załącznika nr 4 do SIWZ). b) Wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

potwierdzający spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w punkcie 

III.1.3) ppkt b) ogłoszenia i odpowiednio w punkcie 5.2. ppkt. 1) lit. b SIWZ (wg 

załącznika nr 5 do SIWZ).  

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  

Zamawiający nie stawia warunku złożenia takiego dokumentu. 

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

1. Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo lub inny 

dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3. Dokumenty, w 



 

szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 6 do 

SIWZ) – jeżeli dotyczy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 

3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. 

zm.). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). W zależności od wyboru Wykonawcy, 



 

wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego 

: Santander Bank Polska I/O Gdańsk 43 1090 1098 0000 0001 3361 6883 z 

dopiskiem „wadium – infrastruktura Beka”. Za termin wniesienia wadium w formie 

pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) 

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W 

przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) 

zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 

(Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające 

oświadczenie, że:  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  wykonawca, którego 

oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. b) termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w 

oryginale w kopercie oznaczonej: „wadium – infrastruktura Beka”, w siedzibie 

Zamawiającego – dopuszcza się możliwość złożenia oryginału dokumentu wadium 

w osobnej kopercie oznaczonej „oryginał dowodu wniesienia wadium” złożonej 



 

wraz z ofertą. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione lub 

zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. 

 

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: 

 

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) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 70,00 

Okres gwarancji zamówienia 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: 

Czas trwania:  

 



 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 

artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają prawo do 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 1) przesunięcie terminu wykonania zamówienia 

spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu, zmian w harmonogramie 

projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej z innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę, jak i decyzji 

instytucji zarządzającej terenem pod wzg. jego ochrony min. siedliskowej i 

gatunkowej (przyrodniczej); 2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w 

toku prowadzonych prac projektowych i uzgodnień, zmiany wcześniej 



 

uzgodnionych i przyjętych w dokumentacji rozwiązań, materiałów, urządzeń etc., o 

ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz zostaną zgłoszone przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę i wpływają na konieczność wydłużenia danego terminu 

realizacji zamówienia; 3) wystąpienia konieczności wykonania robót/usług 

dodatkowych nie będących przedmiotem umowy; 4) jeżeli przyczyny, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w 

szczególności: będą następstwem nie przekazania terenu budowy, wystąpienia 

kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub 

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady 

wiedzy technicznej lub realizacji dodatkowych robót budowlanych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 6) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) gdy 

wystąpią opóźnienia w wydawaniu warunków technicznych, 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, 8) jeżeli wystąpi brak 

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 9) gdy wystąpią niekorzystne warunki 

atmosferyczne (w szczególności klęski żywiołowe oraz warunki odbiegające od 



 

typowych dla pory roku uniemożliwiające prowadzenie robót) lub inne 

okoliczności uznawane za zdarzenia siły wyższej (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego), których pomimo zachowania należytej staranności, strony przewidzieć 

nie mogły, a które mogłyby spowodować istotną zmianę warunków realizacji 

zamówienia. Zaistnienie tych przyczyn Wykonawca zobowiązany będzie 

udokumentować. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń PFU, 

rozwiązań projektowych PFU, w następujących sytuacjach: 1) konieczności 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Programie funkcjonalno – użytkowym lub 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 nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia 

w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wystąpienia 

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z 

niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia 



 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy 

bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego 

efektu użytkowego lub w sytuacji zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze 

objętym pracami (zwierząt i ludzi), 6) w przypadku ograniczenia zakresu robót 

przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże się, że 

niektóre elementy robót będą zbędne lub stanowiące zagrożenie z punktu widzenia 

ochrony przyrody, procesu inwestycyjnego lub technologicznego, 7) wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji. 4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 3, jest 

złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie 

przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zaakceptowana jakakolwiek 

zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 5. Wynagrodzenie za dany i 

kolejne okresy rozliczeniowe ulegnie odpowiedniej zmianie w następujących 

okolicznościach i na zasadach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 

i usług (VAT) – wynagrodzenie stanowiące pozostałą do zapłaty część kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, ulegnie zmianie od dnia 

wejścia w życie nowej stawki tego podatku; 2) w przypadkach zmian: a) 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 847, z późn. zm.) lub b) zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2215),  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może 

złożyć pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od daty jego złożenia, w 



 

którym Strony wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty 

wykonania przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o których mowa w ust. 5 

pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących usługi, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 

2 lit. a, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

Pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b. 7. Wykonawca może dokonywać zmiany osób 

wskazanych w § 12 ust. 3 Umowy, przedstawionych w ofercie, jedynie za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 

przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać 

uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje i 

doświadczenie takie same lub wyższe od żądanych w SIWZ i przedstawionych w 

ofercie Wykonawcy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób 

wymienionych w § 12 ust. 3 Umowy, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa § 12 w ust. 3 Umowy, winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej 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: 2019-02-25, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

 

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  



 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 
 

 
 


