
Ogłoszenie nr 585236-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.  

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego : Restauracja ogrodzenia 
budynku po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 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  
 
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  
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: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego , 
krajowy numer identyfikacyjny 25093876400000, ul. Nowy Świat  4 , 62-800  Kalisz, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, , e-mail 
zamowienia.publiczne@pwsz.kalisz.pl, , faks 62 767 95 29.  

Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.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: Inny (proszę określić):  
Uczelnia publiczna  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.pwsz.kalisz.pl z przekierowaniem na www.platformazakupowa.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  
Tak  

adres  
http://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.kalisz w zakładce postępowania  
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  
Inny sposób:  
Ofertę można złozyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041 t.j.), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  
 

Adres:  



Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 62-800 Kalisz, ul. Nowy 

Świat 4  
 

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: Restauracja ogrodzenia budynku 
po banku BGK przy pl. W. Bogusławskiego 2 w Kaliszu  

Numer referencyjny: I.DZP.23110.Pn-17.2020  
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: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach 
zadania inwestycyjnego pn: „Restauracja ogrodzenia budynku po banku BGK 

zlokalizowanego przy pl. Wojciecha Bogusławskiego 2 w Kaliszu” na działce o numerze 
geodezyjnym 19 (obręb 0034 Śródmieście I). Mur ogrodzeniowy, którego dotyczy projekt 
wchodzi w skład zabytkowych obiektów wzniesionych na początku XX wieku według 

projektu Mariana Lalewicza. Otacza od południa działkę nr 19, jednostka ewidencyjna 
306101_1, Miasto Kalisz, obręb ewidencyjny: 034 Śródmieście I. Pierzeję od północnego 

wschodu (Plac Bogusławskiego) zajmuje budynek. Od południa (ul. Teatralna) i od zachodu 
(ul. Bankowa) otoczony murem. Przedmiotowe ogrodzenie wraz z całym kompleksem 
budynków wpisane są do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 624/A wydanej przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu z dnia 16.07.1991r. Od strony frontowej 
ogrodzenia posiada zdobienia w postaci boniowanych pilastrów, łuków i zworników. Długość 

całkowita muru wynosi około 136.00 m, całkowita wysokość mierzona wynosi około 3.7 m. 
W zakres prac restauracyjnych ogrodzenia będą wchodziły roboty budowlane następujących 



elementów: - fundamentów (część ogrodzenia przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia 

zgodnie z dokumentacją projektową), - murów fundamentowych (część ogrodzenia 
przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - ścian 

ogrodzenia (część ogrodzenia przeznaczona jest do rozbiórki i otworzenia zgodnie z 
dokumentacją projektową), - obróbek blacharskich (na długości całego ogrodzenia wykonać 
nowe opierzenia zgodnie z dokumentacją projektową), - daszku ogrodzenia (na długości 

całego ogrodzenia wykonać nowy daszek zgodnie z dokumentacją projektową), - tynków 
ogrodzenia (w tym m.in. usunąć luźne i odspojone tynki, zaprawy uzupełniające, 

oczyszczenie powierzchni, przeprowadzenie konserwacji i renowacji, wzmocnienie podłoża, 
uzupełnienie i naprawa elementów sztukatorskich, wykonanie tynków, wyrównanie, 
gruntowanie i wykonanie hydroizolacji zgodnie z dokumentacją projektową), - bram 

wjazdowych i furtki (należy zdemontować oraz poddać piaskowaniu. Skorodowane 
fragmenty należy wyciąć oraz w ich miejsce wspawać nowe elementy z blachy oraz profili 

stalowych. Powłokę przed malowaniem odtłuścić za pomocą rozpuszczalników z dodatkiem 
benzyny. Przed malowaniem zagruntować elementy stalowe podkładem korozyjnym. Przęsła 
należy pomalować.) UWAGA: Zakres robót budowlanych nie obejmuje malowania 

ogrodzenia ( z wyjątkiem 2 bram wjazdowych i furtki), ponieważ te prace będą wykonane w 
kolejnym etapie. Podana kolorystyka została podana jako przykładowa. Ostateczna 

kolorystyka zostanie określona po wykonaniu badań konserwatorskich na obiekcie i ustaleniu 
pierwotnej kolorystyki budynku po banku BGK. UWAGA : Wykonawca w ramach 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do usunięcia korzeni drzew, które znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów ogrodzenia.  
 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45453000-7 

45342000-6 

45262500-6 

45410000-4 

45111000-8 

 
 

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: 2020-12-11  

 
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 warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na kwotę 180.000,00 

zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).  
Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:  przynajmniej 
2 roboty budowlane, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót 

przynajmniej 150.000,00 PLN (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) brutto 

każda lub  przynajmniej 3 roboty budowlane, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

o wartości robót przynajmniej 100.000,00 PLN (słownie: stu tysięcy złotych 00/100) brutto 
każda. b) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia:  osobą, która będzie 
pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i 
posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień 
zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” w tym posiadającą co najmniej 18-miesięczne 

doświadczenie przy robotach budowlanych prowadzonych w obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami Zamawiający przypomina że w/w warunki zostaną spełnione jeżeli 
roboty budowlane o których tam mowa dotyczyły obiektów wpisanych do rejestru zabytków a 
nie do innych np. do gminnej ewidencji zabytków.  

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 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:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 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, b) zaświadczenie właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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, c) 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 t.j. z późn. zm.);  
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) dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. C.2.2.1, b) wykaz 
robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt. C.2.2.2 ppkt a, z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały 

wykonane – druk wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, c) dowody określające czy roboty 
budowlane zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami 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, d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 



realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania 

warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt. C.2.2.2 ppkt b, z 
podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi 
załącznik nr 6 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 żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapita-łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapita¬łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. z późn. zm.) z innymi Wykonawcami którzy 
złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 
7 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  

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 PLN 
(słownie: cztery tysiące 00/100 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:  
Tak  
Informacje dodatkowe:  

 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 

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 60,00 

Okres gwarancji 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:  

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 
Stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla 
Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w 
stosunku do przewidzianej w dokumentacji przetargowej, b) zamiany materiałów 

przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej, c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu 

zakresu jego świadczenia umownego, d) zmiany wynagrodzenia w związku z wykonywaniem 
robót zamiennych 4. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany 



terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej, 

koniecznością wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych 
od obu Stron w szczególności: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone 

dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w 

jakim w/wym. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność 
wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w 
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) 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, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Dopuszczalna jest zmiana świadczenia 
Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia i 

wynagrodzenia. 6. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy dotyczących zmiany 
kierownika budowy lub innych osób wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po 
stronie Wykonawcy (wskazanych w ofercie jako skierowanych do realizacji zamówienia) 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem domagał się 
będzie od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków 

ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w SIWZ dotyczącej postępowania w 
wyniku którego niniejsza umowa została zawarta. 7. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący 
zmianę przedstawi: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, b) 

uzasadnienie zmiany. 8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia 
terminu zakończenia robót, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 
okolicznościach. 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie 



budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 12. Po 

otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której 

mowa w ust. 11 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany. 13. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i przedłożenia 

na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego jej kopii. 14. W terminie 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8. wraz z propozycją uzasadniającą żądanie 

zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, 
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 16. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane 
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w 

drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 17. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że 
nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 18. Zmianę umowy 
w zakresie Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go zastąpić 

nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy Wykonawca musi 
przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego Wykonawcę. 

Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do 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: 2020-09-25, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Tak  
Wskazać powody:  
Skrócenie terminu składania ofert nastąpiło ze względu na to, że obiekt wpisany jest do 

rejestru zabytków i jest konieczność zastosowania dedykowanych materiałów budowlanych 
przeznaczonych do tego typu obiektów. Technologia wskazuje, że niektóre z tych materiałów 

można stosować tylko i wyłącznie w ściśle określonej temperaturze otoczenia.  
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 
 

 

 


