
 

 

Ogłoszenie nr 510750-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Docieplenie budynku mieszkalnego wraz z 

kolorystyką elewacji - os. Wojska Polskiego 1 w Wieluniu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 

o. o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń  

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: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 73003423500000, ul. ul. Zamenhofa  17 , 98-300  Wieluń, woj. łódzkie, 

państwo Polska, tel. 438 433 115, e-mail zp@komunalne.wielun.pl, faks 438 434 217.  

Adres strony internetowej (URL): www.komunalne.wielun.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):  

Spółka ze 100% udziałem Gminy  

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.komunalne.wielun.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.komunalne.wielun.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:  

forma papierowa  



Adres:  

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wieluniu, ul.Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, 

sekretariat  

 

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: Docieplenie budynku 

mieszkalnego wraz z kolorystyką elewacji - os. Wojska Polskiego 1 w Wieluniu  

Numer referencyjny: ZP/5/2020  

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: Zamówienie obejmuje: 1. Wymiana parapetów w oknach 

piwnicznych i na poddaszu 2. Wykonanie opaski wokół budynku 3. Demontaż i montaż 

różnych elementów na elewacji 4. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem 

(kolorystyka wg. projektu) 5. Docieplenie stropodachu 6. Naprawa balkonów  

 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45400000-1 

45262100-2 

45443000-4 

 

 



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  

 

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: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności 

zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie żąda udokumentowania sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, 

Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na 

odpowiednim poziomie jakości: a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia 

Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu minimum 

jednej roboty o podobnym zakresie rzeczowym o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 

zł, w ramach jednej umowy, b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi 

uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – 

minimum 1 osoba, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 



7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), upoważniające do 

kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem. Uwaga: Zamawiający 

określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn.zm.) Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą 

znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w 

przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który 

zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a 

także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych 

przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:  

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 

24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał: a) zaświadczenia 

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. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) 

lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 

lub każdy wspólnik spółki cywilnej, w przypadku spółki cywilnej także dla spółki; b) 

zaświadczenia 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. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik 

spółki cywilnej, w przypadku spółki cywilnej także dla spółki; c) odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty 

wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej; d) oświadczenia 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik 

spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ; e) oświadczenia 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) 

lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 

lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ; 

f) 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 2019 r. poz. 1170). W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne 

ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik 

spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 11 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 15.3 pkt 2a, 2b, 2c – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 15.3 



pkt 2c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 15.3 pkt 2a i 2b, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Zamawiający będzie 

żądał 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 ust. 15.3 pkt 2a-2f. Wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będzie obowiązany składać 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2f dotyczących podwykonawcy. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub ust. 5 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu, 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

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) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ma niezbędne do wykonania 

doświadczenie jest według wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ - 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 oraz dowodami określającymi czy roboty budowlane wskazane w Wykazie 

robót – załączniku nr 5 do SIWZ 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. Jeżeli dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie robót budowlanych opisanych w ust. 13.2 

pkt 3a SIWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie obejmuje różne rodzaje 

robót budowlanych, w wykazie robót oprócz wskazania danych z ww. dokumentu 

Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego robotę budowlaną wraz z jej 



wartością, która jest wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w 

ust. 13.2 pkt 3a SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) 

Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Jeżeli wykaz lub 

inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Ponadto, jeżeli załączony 

wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie 

innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP 

z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych i wskazać w wykazie kwotę dokonanego przeliczania. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty przeliczenia, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) 

dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jest Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawcy winni 

udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 

posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi opisane 

w ust. 13.2 pkt 3b SIWZ.W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) 

Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować; 

c) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej 

Wykonawcy wskazanej w Wykazie osób według wzoru określonego w załącznik nr 7 do 

SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie 

składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.  

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  

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

www.komunalne.wielun.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

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

23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 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. Oświadczenia nie 

należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki 

cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.  

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

a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do 

SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy 

złożyć jeden dokument; b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – 

jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; 

pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej 



(konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; c) dowód 

wniesienia wadium; d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy 

będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie 

innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru– załącznik nr 8 do SIWZ.  

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 do dnia 25.02.2020 r. do godz. 12.00 w wysokości 

14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).  

 

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:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

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

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

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 60,00 

Gwarancja 40,00 

 

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:  

Zmiana umowy 1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany kluczowych specjalistów: 1) 

Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego 

specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w 

następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego 

specjalisty, b) niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z 

umowy, c) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji); 2) Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z umowy; 3) w przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy 

kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty; 4) 

Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2. Wykonawca może 

żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia 

Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: 1) przekazania terenu budowy; 

2) przekazania dokumentów budowy (zgłoszenia robót budowlanych, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, innych dokumentów wymaganych przepisami, do 

których Zamawiający jest zobowiązany); 3) przekazania dokumentów zamiennych budowy 

lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji; 4) zapewnienia możliwości poboru wody i 

energii elektrycznej na potrzeby budowy; 5) zmiany terminu dokonania prób końcowych i 

wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie objętych umową; 6) zmiany terminu dokonania 

odbiorów przewidzianych w umowie; 7) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 

przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, lub innemu 



Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. Wykonawca może 

żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: 1) 

zawieszenia robót przez Zamawiającego; 2) szczególnie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych; 3) zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek 

Zamawiającego; 4) siły wyższej. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia 

terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany 

wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i 

usług (VAT) - w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe 

w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. i nastąpi w formie aneksu do umowy 

sporządzanego przez Zamawiającego bez uprzedniego wezwania Wykonawcy. 6. 

Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. 

Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i 

cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 7. Wykonawca zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp oraz za pisemną zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy lub zmienić część 

zakresu wykonywania umowy przez Podwykonawcę. W przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy zostaną wprowadzone do 

treści umowy zapisy § 13 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ. 8. Strony przewidują 

możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim 

będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego. 9. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień 

zawartej Umowy w przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót 

planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 

23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, lub wynikają ze względów technicznych, 

technologicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych. Roboty zamienne będą opisane w 

odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny ofertowej. 10. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o 

których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 

4 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie 

przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.  

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: 2020-02-25, godzina: 12:00,  

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  

>  

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


