
Ogłoszenie nr 541401-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. 

Brzeskie Centrum Kultury: Przebudowa sali widowiskowej i małej sceny w

Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej BCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

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: Brzeskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 

28604800000, ul. ul. Mleczna  5 , 49300   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 

774 045 775, e-mail ksiegowoscbck@gmail.com, faks 774 169 986. 

Adres strony internetowej (URL): www.bck-brzeg.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): 

Samorządowa instytucja kultury 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 



udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.bckbrzeg.naszbip.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.bckbrzeg.naszbip.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

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

Elektronicznie 

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Brzeskie Centrum Klutury 

Adres: 

ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg 

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: Przebudowa sali widowiskowej i 

małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej BCK 

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

KF.340.01.03.2018 

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: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: A) 

Termomodernizacji budynku w tym m.in: - ocieplenie ścian zewnętrznych oprócz ściany 

frontowej budynku i ścian obłożonych kamieniem, - odnowienie elewacji frontowej, 

elementów kamiennych elewacji, schodów zewnętrznych, - ocieplenie dachów od zewnątrz, 

oprócz dachu nad wejściem głównym, - wymianę stolarki okiennej drewnianej na nową z 

profili PCV o współczynniku przenikania ciepła dla okna Umax =0,9W/m²K wraz z 

parapetami zewnętrznymi, - wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową z profili 

aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,3W/m²K, - wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania od rozdzielaczy zamontowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego, -

doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic central wentylacyjnych, - wykonanie 

m.in. płukania instalacji, prób ciśnieniowych, badania szczelności instalacji, - wymiana 

podgrzewaczy elektrycznych nie nadających się do eksploatacji, - wykonanie instalacji 

wentylacji pomieszczeń wraz z zasilaniem urządzeń wentylacyjnych w energię elektryczną, - 

rozruch i regulacja instalacji wentylacji, - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej do 

zasilania wentylacji i elektrycznych podgrzewaczy wody oraz wymianę opraw 

oświetleniowych. B) Przebudowę pomieszczeń budynku - sali widowiskowej i małej sceny 

wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej w tym m.in.: - likwidacja schodów w wyznaczonych 

pomieszczeniach, - wykonanie stropów: podłogi widowni sali, stropu nad parterem w pom. 

kieszeni scenicznej, nadproży i innych elementów konstrukcyjnych, - wykonanie 

murowanego szybu dźwigu osobowego, - wykonanie zmian w ściankach działowych, - 



montaż schodów stalowych systemowych w pom. sceny, - wykonanie okien dymowych w 

obrębie klatki schodowej nr 2 i nr 3, - wykonanie wzmocnienia istniejącego zadaszenia i 

przystosowanie go do funkcji tarasu, - wykonanie aranżacji akustycznej w sali widowiskowej 

i sali kameralnej, - wykonanie oświetlenia i mechaniki sceny na sali widowiskowej, - 

wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie: a) ochrony od porażeń i 

połączeń wyrównawczych, b) ochrony przeciwprzepięciowej, c) instalacji siły, d) zasilania 

odbiorów kinotechniki i odbiorów audiowizualnych, e) oświetlenia ogólnego, f) oświetlenia 

awaryjnego: ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe, g) instalacji sieci strukturalnej - 

wykonanie kinotechniki w systemie projekcji cyfrowej z możliwością wyświetlania w 

technologii dwuwymiarowej oraz elementy systemu kinowego nagłośnienia przestrzennego 

typu Dolby Surround, - wykonanie elektroakustyki w sali widowiskowej, sali kameralnej oraz

w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak foyer, hall wejściowy. C) Realizacja powyższego 

zakresu rzeczowego uzależniona jest częściowo od prac nieprzewidzianych w niniejszym 

postępowaniu a dotyczących przebudowy i zmiany lokalizacji rozdzielni głównej obiektu. 

Obecnie Zamawiający występuje do Zakładu Energetycznego o warunki przebudowy i 

zwiększenia mocy z rozdzielni głównej. Na podstawie warunków opracowany zostanie 

projekt a następnie zlecone zostaną roboty w formie odrębnego postepowania. Zamawiający 

dopuszcza udział w tym postepowaniu oferenta obecnego postępowania. Przyszły 

Wykonawca musi przewidzieć ewentualne utrudnienia w realizacji robót podstawowych, 

jeżeli roboty związane z rozdzielnią główną będą prowadzone przez innego wykonawcę. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45212300-9
45212150-2
45212322-9
45262100-2
45260000-7
45311100-1
45311200-2
45314310-7
45314320-0
45317300-5



45331100-7
45331210-1
45331200-8
45221100-5
45430000-0
45443000-4
45450000-3
31500000-1
31700000-3
32342400-6
32342410-9
38652000-0
38653400-1

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: 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: 1. 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 6 Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót. 2. 

Zamawiający przewiduje roboty podobne w zakresie: robót rozbiórkowych, robót 

konstrukcyjno-budowlanych, robót branży elektrycznej, robót branży sanitarnej, robót 

oświetleniowych i mechaniki sceny, aranżacji akustycznej, systemów elektroakustycznych, 

kinotechniki. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do 



wykonania w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa sali widowiskowej i małej sceny 

w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej BCK”. 3. Wartość robót

podobnych została oszacowana łącznie z wartością zamówienia podstawowego i została 

oszacowana do wartości 30% wartości szacunkowej zamówienia. 4. Roboty podobne zgodne 

z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy. 5. Warunki, 

na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku 

uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót, w tym m.in. na wykonanie robót rozbiórkowych, robót konstrukcyjno-

budowlanych, robót branży elektrycznej, robót branży sanitarnej, robót oświetleniowych i 

mechaniki sceny, aranżacji akustycznej, systemów elektroakustycznych, kinotechniki, po 

wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 2) W prowadzonym postępowaniu na 

podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 i Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z 

postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi 

samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, 3) Wymagania dotyczące 

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym 

poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu. 4) Obowiązywać będą te same zasady 

dotyczące podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i 

umowie. 

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: 2019-09-30 

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 określa wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych 

lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych). 2) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej: 1) minimum 

dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu użyteczności 

publicznej, obejmujące swoim zakresem prace: konstrukcyjno-budowlane, elektryczne i 

sanitarne gdzie wartość każdego zadania musi wynosić łącznie co najmniej 500.000,00 zł 

brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), 2) minimum dwie roboty budowlane polegające na 

termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy czym wartość każdej wykazanej 

roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 

złotych), 3) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, 

remoncie sali koncertowej, widowiskowej, teatralnej, wykładowej, kinowej lub innej na 

kwotę minimum 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) obejmującą: 

oświetlenie i/lub mechanikę sceny i/lub kinotechnikę i/lub elektroakustykę i/lub aranżację 

akustyczną - ze względu na odrębność akustyczną nie wchodzą w zakres sale sportowe i hale 

sportowe, natomiast wchodzą instytucje typu: domy kultury, teatry, opery, filharmonie, sale 

widowiskowe, sale koncertowe itp. Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej”– 

rozumieć należy definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U .z 2018r. poz. 2285). Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu 

ofert winny być wykonane (tj. zakończone). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia 



warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej wymienionymi poniżej osobami, 

posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji: 1) Kierownika budowy – osoba, która 

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie pełnionej funkcji, posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie we 

właściwej izbie samorządu zawodowego oraz posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe

w kierowaniu robotami budowlanymi a także doświadczenie przy minimum jednym zadaniu 

polegającym na budowie, przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej. 2) 

Kierownika robót elektroenergetycznych - osobę, która posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej wydane na podstawie 

art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, posiada aktualne 

zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz posiada min. 

3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem zamówienia 3) Kierownika robót sanitarnych – osoba, która posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej wydane na 

podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, posiada 

aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz 

posiada min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi 

objętymi przedmiotem zamówienia 4) Specjalisty w zakresie elektroakustyki - osoba, która 

posiada wykształcenie techniczne w specjalności: akustyka lub inżynieria dźwięku z 

minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania pracami 

montażowymi adaptacji akustycznej oraz strojeniem akustyki wnętrz, która pełniła rolę 

kierownika prac przy realizacji co najmniej jednego zamówienia obejmującego akustykę 

wnętrz lub instalację systemów elektroakustycznych w instytucjach typu: domy kultury, 

teatry, opery, filharmonie, sale widowiskowe, sale koncertowe itp. UWAGA: Zamawiający 



nie dopuszcza wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż dwóch funkcji. 

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: 

Tak 

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 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 



1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy składa: a) informację z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy: a) 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 Prawo zamówień publicznych b) zaświadczenie właściwego naczelnika

Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenia na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) oświadczenie 

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

ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716). 

UWAGA: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt II.1.1)a),

II.1.2)a), II.1.2)b), II.1.2)c), II.1.2)d) 



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. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) informację banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub 

zdolność kredytową Wykonawcy [zgodnie z pkt 7.I.B.2.1) SIWZ], w okresie nie wcześniej 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2) dokumenty potwierdzające, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia [co najmniej na sumę określoną w pkt 

7.I.B.2.2) SIWZ] 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty [zgodnie z pkt 7.I.B.3.1.1), 

7.I.B.3.1.2), 7.I.B.3.1.3) SIWZ] 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami [zgodnie z pkt 7.I.B.3.2.1), 7.I.B.3.2.2), 7.I.B.3.2.3), 7.I.B.3.2.4) 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 

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

Wypełniona Tabelę elementów scalonych – Załącznik nr 9 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 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę 

wadium na cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w następujących 

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach

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

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 

następujący rachunek Zamawiającego: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 

Brzeg Bank Zachodni WBK S.A. z/s we Wrocławiu Nr konta: 98 1090 2141 0000 0001 3523 

1267. 6. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Dołączenie do oferty kopii 

polecenia przelewu ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. W

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania 

kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienie wadium w innej formie niż 



pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego, oryginał należy złożyć w ofercie, w odrębnym 

opakowaniu z dopiskiem „WADIUM”, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem dołączyć do oferty. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w 

formie gwarancji - gwarancja powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, realizowana na 

pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od pisemnego żądania kierowanego przez 

Zamawiającego oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie

gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż: - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: 

- Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 10. Postanowienia pkt 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń. 11. Nie 

wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje 

odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 12. Zamawiający zwróci i zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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: 

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
czas reakcji serwisu 20,00
okres gwarancji na komplet zamontowanych urządzeń, wyposażenia i sprzętu 20,00

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. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego określone zostały w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami) Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między Stronami, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie 

zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, 

pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania 

robót. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości 

wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych 

samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania 

umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań 

projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych 

opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych 

elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych,

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót 

dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, 

które zawarte zostały w ofercie, 4) zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane 

określone niniejszą umową w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, 

będącej składnikiem łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową, a 

wynikającej ze zmiany przepisów prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez 

zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto, 5) zmniejszenia zakresu realizacji robót

w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części 



zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu możliwości utraty lub utraty przez 

Zmawiającego całości lub części dofinansowania z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wynikającego z zakresu niewykonanych robót, 6) zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany 

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

ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 7) W sytuacji wystąpienia 

okoliczności wskazanych w pkt. 6) lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz wykazanie rzeczywistego 

wpływu zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy. W przypadku 

wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie 

zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej ze 

przepisów określających zmianę stawki podatku VAT, 8) W sytuacji wystąpienia okoliczności 

wskazanych w pkt. 6) lit b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 

wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 



wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 9) W sytuacji wystąpienia okoliczności 

wskazanych w pkt. 6) lit c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o 

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 6 lit c), 

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w pkt. 6 lit. c), 10) Zamawiający w przypadku zaakceptowania wniosków, o 

których mowa w ust.7, ust. 8 lub ust. 9 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy, 11) 

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7, ust. 8 i ust. 9, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy Zamawiającego, 12) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których zakres i 

termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni 

niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w §3 ust.1 lub ust.2 niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni 

odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §3 

ust.1 lub o ilość dni opóźnienia w przekazaniu terenu budowy. c) wystąpienia zmiany w 

dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, d) 

wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 

szczególności z wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych 

uzgodnień lub zezwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono 



roboty budowlane, e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią 

właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań 

techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne 

wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W 

takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w

których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe 

prowadzenie robót – o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia 

skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej 13) pozostałych postanowień umowy nie 

stanowiących treści oferty Wykonawcy, 14) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do

której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była 

wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie 

wykonania zamówienia samodzielnie. 

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: 2018-04-25, godzina: 09:30, 

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 


