
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Remont wybranych pomieszczeń biurowych na II 

piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w 

Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.18.2018.JJ.

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 

Ogłoszenie nr 609263-N-2018 z dnia 2018-08-27 r. 



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: Ministerstwo Edukacji Narodowej, krajowy numer identyfikacyjny 

17793900000, ul. al. Jana Chrystiana Szucha  25 , 00918   Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 

Adres strony internetowej (URL): www.men.gov.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 rządowa centralna 

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 

https://bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

https://bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 



Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat 

Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

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: Remont wybranych pomieszczeń 

biurowych na II piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 

w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.18.2018.JJ. 

Numer referencyjny: DE-WZP.261.18.2018.JJ 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń biurowych na II 

piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Załącznik nr 1a – projekt budowlany 

(branża ogólnobudowlana), b) Załącznik nr 1b – projekt budowlany (branża elektryczna), c) 

Załącznik nr 1c – projekt budowlany (branża sanitarna), d) Załącznik nr 2a – specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża ogólnobudowlana), e) Załącznik 

nr 2b – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna), f) Załącznik 

nr 2c – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna), g) Załącznik nr 

3a – przedmiar robót – branża ogólnobudowlana, h) Załącznik nr 3b – przedmiar robót – 

branża elektryczna, i) Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna. Budynek 

Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie jest wpisany do 

rejestru zabytków pod numerem A-816, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 

podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego 

Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania 

dodatkowych zabezpieczeń. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 (Roboty 

budowlane) 45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne) 45330000-9 (Roboty instalacyjne 

wodno-kanalizacyjne i sanitarne) 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania) 

45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne) 45311200-2 (Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych) 45311100-1 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego). 4. Zamawiający 

wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane 

roboty budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 5. DODATKOWE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA 

SPOŁECZNA 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo co najmniej jedną osobę 

bezrobotną, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. 2) 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 14 Istotnych postanowień 



umowy – stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOT. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O 

PRACĘ 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na 

terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli 

tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, 

dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca 

wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 

917 z późn. zm.). 2) Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 15 

Istotnych postanowień umowy – stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

45330000-9

45331100-7

45310000-3

45311200-2

45311100-1

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: 80 

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: 

maksymalnie 80 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. 

Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie do 21 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. 

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 wyznacza warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, iż posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

niższej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); b) 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 

zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. 



Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, iż: 3.1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane 

wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście 

tysięcy złotych 00/100). Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co 

najmniej roboty polegające na kładzeniu gładzi gipsowej, kładzeniu tynków, układaniu 

posadzek z parkietu drewnianego, montażu drzwi oraz montażu lub renowacji parapetów, 

oraz b) co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty w 

branży elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100), oraz c) co najmniej 2 umowy (zamówienia), których przedmiotem 

każdej były roboty w branży sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Każda z umów, o których mowa powyżej 

musi obejmować co najmniej roboty polegające na wykonaniu, wymianie lub remoncie 

instalacji centralnego ogrzewania. Uwaga: dopuszcza się, by Wykonawca wskazał tę samą 

umowę dla wykazania doświadczenia dot. robót budowlanych, elektrycznych lub 

sanitarnych (tj. w zakresie punktów a-c powyżej). Nie dopuszcza się sytuacji, w której w 

ramach jednej umowy (zamówienia) Wykonawca wykazuje wykonanie 2 robót 

budowlanych (zgodnie z opisem w lit a) lub 2 robót budowlanych w branży elektrycznej 

(zgodnie z opisem w lit. b) lub 2 robót budowlanych w branży sanitarnej (zgodnie z opisem 

w lit. c). 3.2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które 

spełniają następujące wymogi: a) kierownikiem budowy, który musi spełniać łącznie 

wszystkie następujące wymagania: - posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach 

budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, oraz - 

posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z 

późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej do kierowania 

robotami, oraz - posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach 

nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), oraz - 



być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1725); b) kierownikiem robót elektrycznych, który musi spełniać łącznie 

wszystkie następujące wymagania: - posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami, 

oraz - być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1725); c) kierownikiem robót sanitarnych, który musi spełniać 

łącznie wszystkie następujące wymagania: - posiadać uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami, oraz - być członkiem właściwej 

izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725); d) co 

najmniej jedną osobą spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. 

zm.), która posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy 

elementach kamiennych (sztukatorskich). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane 

odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

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) 

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: 

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie: 1) aktualny na dzień złożenia 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 



Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. 

dokument składa każdy z Wykonawców. 

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:

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie: 1) aktualny na dzień złożenia 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 z załączeniem dowodów określających, czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. Wzór wykazu najważniejszych robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać roboty budowlane potwierdzające 

spełnianie warunku określonego w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ. Dowodami 

potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: a) referencje lub 

inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były 



wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt a). 

Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku 

możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt a. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej 

jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2) aktualny na dzień złożenia 

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej 

jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3) informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 

250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 4) aktualny 

dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa przynajmniej jeden z 

Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt. 3 i 4 

powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 



dokumentów, o ile są one aktualne. 

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 

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

2. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 

zobowiązania lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 powinny wynikać w 

szczególności następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 

dotyczą; 2.1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2 ppkt a SIWZ, na zasoby innych 

podmiotów w celu udowodnienia spełniania warunku, powinien przedłożyć dodatkowo 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Poza 

zobowiązaniem, Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty, potwierdzające, że 

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności zawierające 

elementy, o których mowa powyżej. 2.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 



lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 3. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz zamieści na stronie bip.men.gov.pl (link: 

zamówienia publiczne) wzór stosownego oświadczenia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, 

Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 21. Oferta musi ponadto 

zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we 

wzorze formularza oferty (Załącznik nr 7 do SIWZ), 2) kosztorysy ofertowe sporządzone w 

formie uproszczonej zgodnie z poniższymi wytycznymi:  muszą zachowywać podział na 

części i elementy zastosowane w przedmiarach robót,  nie można pomijać i dodawać 

pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich dzielić,  muszą 

zawierać co najmniej dla każdej pozycji: numer pozycji, podstawę normatywną wyliczenia 

nakładów rzeczowych, opis pozycji, ilość i rodzaj jednostki obmiarowej, cenę jednostkową 

netto pozycji z podaniem do dwóch miejsc po przecinku oraz wartość (cena jednostkowa 

razy ilość jednostek obmiarowych) netto dla wszystkich jednostek w pozycji z podaniem do 

dwóch miejsc po przecinku,  każdy dział kosztorysu należy podsumować,  końcowe 

podsumowanie kosztorysu musi uwzględniać wartość podatku VAT i będzie stanowić 

wartość kosztorysu ofertowego (cenę oferty). Cena oferty powinna być podana z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,  wybrane przez Wykonawcę materiały, 

wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia 

muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną, jakiej wymagał 

Zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów 



charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu ww. 

wymogów,  Wykonawca uprawniony jest do stosowania upustów tylko poprzez ich 

wkalkulowanie w ceny lub narzuty przyjęte i użyte przy kosztorysowym wyliczeniu ceny 

oferty, w każdej cenie jednostkowej netto kosztorysu,  Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w cenach kosztorysów koszty bezpośrednie (roboczo-godzinę, materiały, 

sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i zysk),  Wykonawca zobowiązany jest podać 

przyjęte do kosztorysowania następujące dane: stawkę Roboczo-godziny, procent Kosztów 

pośrednich oraz procent Zysku. 3) kosztorys ofertowy winien być sporządzony na 

podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3a, 3b oraz 3c do SIWZ, 4) 

oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 6 SIWZ, 5) 

dokument, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy), 6) informację o 

podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 10 SIWZ, 7) kopię lub oryginał (zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w rozdz. 8) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

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 

Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść 

w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja 

ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać 

złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść 

na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski 

O/Okręgowy w Warszawie 48 1010 1010 0031 2813 9120 0000 z podaniem tytułu 

„WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP.261.18.2018.JJ” 8. Wadium w formie pieniężnej 

(przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym 

terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9. Kserokopię 



potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W 

przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu 

(poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Ministerstwa (przed upływem 

terminu składania ofert): w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym 

uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) lub zostać załączony do oferty. W 

przypadku złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji w kasie Ministerstwa kopię 

dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien 

dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W 

przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien 

przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot 

zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej 

wadium w postępowaniu nr DE-WZP.261.18.2018.JJ na rzecz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w 

niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego 

poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Oferta 

Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy. 

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

wydłużenie okresu gwarancji 38,00

skrócenie terminu zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 2,00

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. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1) zmiany 

osób, które pełnią funkcję Inspektorów ze strony Zamawiającego, w przypadku zaistnienia 

takiej potrzeby po stronie Zamawiającego, 2) w przypadku braku możliwości realizacji umowy 

za pomocą osób wskazanych w § 2 ust. 4, zmiany osoby, która: a) pełni funkcję kierownika 

budowy, pod warunkiem spełniania przez nową osobę następujących wymogów: - posiadania 

uprawnień kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub architektonicznej oraz - posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub architektonicznej do kierowania robotami oraz - posiadania uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z ustawą 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 

z późn. zm.) oraz - członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725); b) pełni funkcję kierownika robót elektrycznych, pod 

warunkiem spełniania przez nową osobę następujących wymogów: - posiadania uprawnień do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 

kierowania robotami oraz - członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 



ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) c) pełni funkcję kierownika robót sanitarnych, pod 

warunkiem spełniania przez nową osobę następujących wymogów: - posiadania uprawnień do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych do kierowania robotami oraz - członkostwa właściwej izby samorządu 

zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), d) osoby, o której 

mowa w § 2 ust. 4 pkt d, pod warunkiem spełniania przez nową osobę wymagań określonych 

w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) i posiadania uprawnień w zakresie prowadzenia prac 

konserwatorskich przy elementach kamiennych (sztukatorskich). Zamawiający dopuszcza 

uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 późn. zm.), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

65). Zmiana osób (lit. a, b, c i d) może być dokonana pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem 

przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem zgody Zamawiającego. 3) zmiany 

podwykonawcy, zmiany zakresu podwykonywanych robót, lub rezygnacji z podwykonawcy, 

przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w § 13, 4) robót, o których mowa w § 6 

ust. 1 umowy, a w tym roboty zamienne, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę zatwierdzonego 

projektu lub specyfikacji technicznej, zgód konserwatorskich lub warunków pozwolenia na 

budowę – na warunkach określonych w § 6 i 7; 5) zmiany rodzaju materiałów, z których będą 

wykonywane roboty budowlane, w przypadku niedostępności materiału na rynku lub 

zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o 

parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub 

technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji 



Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 

uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia 

wynagrodzenia określonego w umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen 

jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych, a zmiana materiałów może nastąpić 

pod warunkiem, że nie wykracza poza uzyskane zgody konserwatorskie oraz wynika z zasad 

wiedzy technicznej. 6) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez 

Zamawiającego wykonania robót lub w przypadku działania siły wyższej o okres nie dłuższy 

niż okres wstrzymania robót lub czas działania siły wyższej; 7) zmiany terminu zakończenia 

robót, o czas niezbędny na wykonanie robót, o których mowa w § 6 umowy; 8) zmiany 

wynagrodzenia, w przypadku i na warunkach, o których mowa w § 6 i 7 umowy oraz w 

sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót; 9) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do 

zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy, w tym zmiana wynagrodzenia jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. 

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni przedstawiając odpowiednie 

dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu wzrósł koszt realizacji umowy oraz 

udowodni wysokość wpływu zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia. W takiej 

sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za jeszcze 

niewykonany przedmiot umowy, poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż wpływ 

jaki ww. zdarzenia mają na koszt realizacji niewykonanej części umowy; 10) innych zmian niż 

wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy 

Pzp, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 

e ustawy Pzp. 2. Dla ważności ww. zmian niezbędne jest sporządzenie aneksu w formie 

pisemnej. 

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: 2018-09-12, 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 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


