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Ogłoszenie nr 607726-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.  

Miasto Kalisz: Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie  
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  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: Nie  
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny 
Rynek  20 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail 
zam.publ@um.kalisz.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): http://www.kalisz.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: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia Tak  
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”  
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  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: Tak  
Inny sposób: oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami 
SIWZ.  
Adres: wyłącznie w pokoju nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczącym się na III 
piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne: Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. 
Łódzkiej 19-29 w Kaliszu  
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Numer referencyjny: WRM.271.01.20.2019  
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  
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: 1. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane polegające na usunięciu usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 
19-29 w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.6. SIWZ, oraz pkt 4.2 SIWZ. 2. Zakres 
rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in.: 1) Naprawę schodów betonowych 
zewnętrznych na trybunie ziemnej – pow. naprawy 48 m² – prace do wykonania obejmują: a) skucie - 
zeskrobanie ze stopni łuszczącej się wylewki, b) wyczyszczenie stopni i zagruntowanie powierzchni 
betonowej preparatem gruntującym c) wykonanie naprawy za pomocą uniwersalnej cementowej zaprawy 
naprawczej do konstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych o właściwościach 
charakterystycznych takich jak: - klasa R3 wg PN-EN 1504-3, - odporność na działanie czynników 
atmosferycznych, karbonatyzację i agresję soli do zwalczania gołoledzi, - plastyczna łatwa w formowaniu i 
wygładzaniu, - doskonała przyczepność do różnych podłoży mineralnych np. betonu - zawiera zbrojenie 
rozproszone włóknami polimerowymi – zawierającą bardzo niską podatność na skurcz, - nadająca się do 
aplikacji ręcznej, pompowania i natrysku. d) wykonanie hydroizolacji za pomocą jednoskładnikowej, 
elastycznej membrany do izolacji przeciwwodnej i ochrony betonu o właściwościach charakterystycznych 
takich jak: - jednoskładnikowa , lekka, wodoszczelna, paroprzepuszczalna zaprawa uszczelniająca, - 
zabezpieczająca powierzchnie betonowe przed karbonizacją i agresywnym działaniem jonów chlorkowych, 
- elastyczna powłoka mostkująca rysy, również w niskich temperaturach i przy stałym zanurzeniu w wodzie, 
- doskonałą przyczepnością do podłoża podwyższona odporność chemiczna, - odporna na działanie 
promieniowania UV i przenikanie CO2, - do aplikacji ręcznej lub mechanicznej, e) usunięcie i utylizacja 
gruzu, 2) Wymiana dylatacji elastycznej na łączeniu posadzek betonowych zewnętrznych na trybunie 
wschodniej o długości 64m – prace do wykonania obejmują: - usunięcie zniszczonej dylatacji, - wykonanie 
nowej dylatacji za pomocą sznura uszczelniającego i uszczelniacza poliuretanowego do stosowania na 
zewnątrz odpornego na warunki atmosferyczne. 3) Wymiana płyt g-k sufitu podwieszonego w 
pomieszczeniu wc – trybuna wschodnia o powierzchni 16,50m² – prace do wykonania obejmują: - demontaż 
opraw oświetleniowych- 7 szt, - zabezpieczenie podłóg folią ochronną, - demontaż płyt g-k ze stelarzu 
stalowego na suficie dwie warstwy, - usunięcie wełny mineralnej, - usunięcie gruzu i utylizacja, - ułożenie 
nowej wełny mineralnej o grubości takiej samej jak grubość usuniętej wełny, - montaż płyt g-k 
(wodoodporne) : dwie warstwy, - założenie siatki – bandy na składaniu płyt i przy ścianach z 
poszpachlowaniem, - szpachlowanie i zagruntowanie sufitu, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
lateksowymi sufitu : kolor biały, - montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej zdemontowanych opraw 
oświetleniowych. 4) Wykonanie uszczelnienia przy kominie na daszku pomieszczenia kotłowni na trybunie 
wschodniej z wykorzystaniem podnośnika – 1 szt. 5) Wymiana płyt sufitowych typu Amstrong z zaciekami 
o powierzchni 2,2m² - prace do wykonania obejmują: - demontaż płyt sufitowych typu Amstrong, - montaż 
płyt sufitowych typu Amstrong, - gruntowanie płyt sufitowych, - dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi lateksowymi : kolor biały. 6) Wymiana płyt g-k sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 
trybuny dla kibiców gości – o powierzchni 48m² – prace do wykonania obejmują: - demontaż opraw 
oświetleniowych- 9 szt, - zabezpieczenie podłóg folią ochronną, - demontaż płyt g-k ze stelarzu stalowego 
na suficie dwie warstwy, - usunięcie wełny mineralnej, - usunięcie gruzu i utylizacja, - ułożenie nowej 
wełny mineralnej o grubości takiej samej jak grubość usuniętej wełny, - montaż płyt g-k dwie warstwy ( w 
pomieszczeniu wc zastosować płyty wodoodporne), - założenie siatki – bandy na składaniu płyt i przy 
ścianach z poszpachlowaniem, - szpachlowanie i zagruntowanie sufitu, - dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi lateksowymi sufitu : kolor biały, - dwukrotne malowanie malowanie farbami emulsyjnymi 
lateksowymi ścian o pow. 20 m² : zastosować kolor farby podobny do istniejącego koloru na ścianie. - 
montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej zdemontowanych opraw oświetleniowych, 7) 
Odprowadzenie wody z rury spustowej przy budynku trybuny wschodniej – 1 szt. Prace do wykonania 
obejmują: - demontaż kostki brukowej o pow. 10m² - wykonanie rowka do montażu korytka ściekowego – 
wycięcie w betonie na głębokości 5 cm - montaż korytka ściekowego z polimerobetonu o długości 10m - 
montaż kostki betonowej brukowej - włączenie do istniejącego korytka ściekowego. 8) Wymiana źródeł 
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światła MH 2000W w oprawach oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych służących 
do oświetlenia płyty stadionu – 4 szt. 9) Wymiana styczników w rozdzielnicach oświetlenia płyty stadionu – 
stycznik modułowy 63A 4Z 0R 230V AC – 50 szt. 10) Naprawa kabla zasilającego rozdzielnice ROG1 i 
ROG2 - prace do wykonania obejmują: - pomiar reflektometryczny uszkodzeń linii kablowych - wykonanie 
rowów dla kabli w sposób ręczny- 5 m³ - zarobienie na sucho końca kabla – 4 szt - montaż muf na kablach – 
2 szt - układanie kabli YAKXS 1 x300mm²– 4mb - zasypanie i wyrównanie terenu 11) Wykonanie do koła 
do pchnięcia kulą i do koła do rzutu dyskiem wkładek z nawierzchni syntetycznej , w taki sposób, aby 
poziom tej wkładki był na równi z poziomem otaczającego terenu. 12) Poprawienie zamontowania progu do 
pchnięcia kulą dla doprowadzenia pokrywania się obręczy z wewnętrznym łukiem progu i zeszlifowanie 
poziomu koła do poziomu zbliżonego do zera. 13) Wykonanie otworów dla zablokowania ustawienia 
ruchomych segmentów klatki do rzutu dyskiem/młotem i ,,prowadnicy” dla ruchomego segmentu klatki do 
rzutu młotem. 14) Wyznaczenie środków kół w kole do pchnięcia kulą i w kole do rzutu dyskiem/młotem i 
zamontowanie w tych środkach rurek metalowych o średnicy 4 mm. 15) Wymiana dwóch zraszaczy 
wynurzanych o kołowym obszarze zraszania zakończonych dużą gumową donicą z możliwością 
wypełnienia trawą naturalną o parametrach pracy – promień R=27 m, zużycie wody Q=16 m³/h, oraz 
wymiana dwóch zraszaczy wynurzanych o regulowanym obszarze zraszania o parametrach pracy – promień 
R=27 m, zużycie wody Q=13 m³/h 16) Wymiana złoża filtrującego o pojemności 300 litrów w dwóch 
filtrach w stacji SUW wraz z przeglądem technicznym filtrów w budynku Stacji Uzdatniania Wody na 
potrzeby nawadniania murawy. 17) Wykonanie modyfikacji programowej sterownika PLC w Stacji 
Uzdatnia Wody na potrzeby nawadniania murawy stadionu - w celu uzyskania łagodniejszego załączania 
pomp i uzyskania płynniejszej regulacji ciśnienia oraz zmianę algorytmu otwierania przepustnicy w trybie 
automatycznym. 18) Wymiana zasilaczy do lamp LED 18 W – 10 szt. (w toalecie na Trybunie Wschodniej) 
19) Uzupełnienie ubytku betonowego na przyczółku mostku dla kibiców przyjezdnych o pow. 1,0 m² 20) 
Uszczelnienie rowu z wodą na bieżni lekkoatletycznej. Należy uszczelnić rów z wodą materiałem 
dostosowanym do napraw powierzchni z poliuretanu. 21) Poprawienie ułożenia cokołów betonowych o 
długości 20 m w ogrodzeniu zewnętrznym od strony ul. Łódzkiej. 22) Regulacja bram i furtek 24 szt. w 
ogrodzeniu wewnętrznym i zewnętrznym. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich 
realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.  
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45212224-2 
45400000-1 
45310000-3 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT: Waluta:  
0II.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: Tak  
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: Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie 
przekraczającej 18.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na zamówienie 
podstawowe, w szczególności wymienionych w pkt 4.2 SIWZ oraz kosztorysie złożonym przez Wykonawcę 
przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy 
będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów 
użytkowania obiektu. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich 
środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-05-29 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
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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: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy.  
Informacje dodatkowe nie dotyczy.  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
Wykonawców, którzy: 1) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej o 
wartości brutto nie mniejszej niż 90.000,00 PLN polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, 
adaptacji, remoncie budynku lub usunięciu usterek w budynku, która została wykonana w sposób należyty, 
w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona; Zamawiający uznaje za 
wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia tylko takich 
robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego; 2) skierują 
do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej i pełnić będzie funkcję kierownika budowy; 3) skierują do 
realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności; 4) skierują do realizacji 
zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję 
kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności. Kierownik budowy i kierownik robót powinni 
posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 
r. poz.1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im 
uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).  
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 2 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  
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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) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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 inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, 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) 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; 5) oświadczenie 
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 - dokumenty potwierdzające dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec 
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie 
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). Zamawiający żąda od 
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt III.4)1)-7) niniejszego ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na 
wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1)-7) niniejszego ogłoszenia 
dotyczących każdego z nich. W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej 
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt III.4)2)-3) 
należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki. Wykonawca 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.4)1) 
niniejszego ogłoszenia, 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 14 i 21 ustawy Pzp - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w 
pkt III.4)2)-4) niniejszego ogłoszenia – 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 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1) niniejszego ogłoszenia – 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 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 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 wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 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.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykaz należycie wykonanych, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończonych, robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w pkt III.1.3)1) niniejszego 
ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie 
zawodowe); 2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 
III.5.1)1) niniejszego ogłoszenia, zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa wyżej 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. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, spełniających warunki o których mowa w pkt III.1.3)2)-4) niniejszego ogłoszenia - wzór 
wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy.  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: nie dotyczy.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
A) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 
postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; B) w sytuacji 
gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, będzie 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, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. 
zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego 
polega Wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 
podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
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warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; C) w 
przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane 
jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego 
do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza); E) Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. IV.1.2) Ogłoszenia.  
 
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: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 
PLN przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
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  
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.1.7) 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: Nie  
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  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 20,00 
Wysokość kar umownych 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ.  
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: 2019-10-24, godzina: 13:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu > Ofertę należy przygotować w języku polskim.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego 
ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego 
dotyczy niniejsze ogłoszenie. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Andrzej 
Łuczak, tel. +48 62 7654 430 (bez prawa do wyjaśniania treści SIWZ). 3. Forma dokumentów, jakie należy 
złożyć Zamawiającemu określona została w SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia, natomiast 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) niniejszego 
ogłoszenia – dopuszcza się łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu 
średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku gdy w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony 
przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  


