
Ogłoszenie nr 568335-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.  

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie  

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  
5. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM), Oś 

Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

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  
Tak  

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: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 79024095600000, ul. ul. J. Bema  24 , 11-600  

Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0874272766 w. 130, e-mail 

zp_spspzozweg@wp.pl, faks 874 272 785.  

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

 

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.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.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:  
Nie  

Inny sposób:  



 

Adres:  

 

 

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: Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Węgorzewie  

Numer referencyjny: DOA/250/07/EW/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 inwestycji jest zwiększenie efektywności 

energetycznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane w 

branżach: a) architektonicznej/konstrukcyjnej; b) sanitarnej; c) elektroenergetycznej. W 

zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w: a) opracowanie projektów wykonawczych dla 

branż wskazanych w pkt.1 a-c b) wykonanie robót budowlanych w ramach kosztów 

kwalifikowanych tym: - Modernizacja instalacji c.o. - Modernizacja instalacji c.w.u. - 

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami 

ogrzewanymi - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Ocieplenie ścian zew. piwnic - Ocieplenie 

ścian wew. graniczących z poddaszem - Wymiana okien zewnętrznych - Wymiana drzwi 

zewnętrznych - Wymiana oświetlenia i SZE - Montaż instalacji PV c) Wykonanie robót 

budowlanych w ramach kosztów niekwalifikowanych tym: - Wymiana pokrycia dachu  



 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45111290-7 

45111291-4 

45210000-2 

45262100-2 

45262500-6 

45421100-5 

45300000-0 

45310000-3 

45314300-4 

45320000-6 

45321000-3 

45320000-6 

45321000-3 

45261410-1 

45261000-4 

45330000-9 

45331000-6 

45331100-7 

45400000-1 

45410000-4 

45421000-4 

45422000-1 

45440000-3 

45450000-6 

51112100-1 

51112100-1 

51112200-2 

45312310-3 

71221000-3 

71248000-8 

71251000-2 

71320000-7 

 

 

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:  

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:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2022-03-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: do 31.03.2022 r. lub 15 miesięcy od daty podpisania umowy 

dotacyjnej i pisemnego poinformowania Wykonawcy o możliwości rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu zamówienia  

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: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz zachodzą przesłanki negatywne, tzn. 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w tym: a) Posiadają 

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym 

zakresie b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako Główny 

Wykonawca lub Lider Konsorcjum wykonali minimum 4 roboty budowlane na obiektach 

użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych polegających na 

głębokiej termomodernizacji obiektów, w tym co najmniej 2 w skład w których wchodziło co 

najmniej: docieplenie/remont ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja 

instalacji c.o., ocieplenie dachu/stropodachu/poddasza, wymiana oświetlenia na 

energooszczędne oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 6,5 kWp o 

wartości min. 3 mln zł brutto oraz co najmniej 1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - co 

najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w 

samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która 

będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu 

funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję 



kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co 

najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji 

technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta 

branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –

budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym 

pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić 

funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów w specjalności sanitarnej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w 

samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która 

będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 - letnim 

doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w 

budownictwie - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą 

uprawnienia budowlane w jednej z branż wskazanych powyżej  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz zachodzą przesłanki negatywne, tzn. 

wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w tym: Znajdują 

się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia tj.: - 

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 3 

000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). - Wykonawca w każdym z ostatnich trzech 

pełnych lat obrotowych, chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie, osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów (Rachunek zysków i strat, pozycja 

Al.) nie mniejszy niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów} w każdym roku 

obrotowym, 2. Ocena spełnienia w/w warunków, będzie odbywała się na podstawie kompletu 

dokumentów określonych w ustępie niżej, wg. kryterium „spełnia I nie spełnia". Z 

załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki wykonawca 

spełnia. 3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków oraz braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych 

dokumentów i oświadczeń: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2do SIWZ; b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - dokument ten zostanie złożony zgodnie z wzorem 

zamawiającego - Załącznik Nr 3 do SIWZ; c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 



podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ Sekcja 

I - w zakresie wymaganym w celu dokonania oceny ofert w ramach kryterium 

„Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”. oraz doświadczenie koordynatora projektu. 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

Główny Wykonawca lub Lider Konsorcjum wykonali minimum 4 roboty budowlane na 

obiektach użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 

polegających na głębokiej termomodernizacji obiektów, w tym co najmniej 2 w skład w 

których wchodziło co najmniej: docieplenie/remont ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 

okiennej, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu/stropodachu/poddasza, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 6,5 

kWp o wartości min. 3 mln zł brutto oraz co najmniej 1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - 

co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w 

samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która 

będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu 

funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję 

kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co 

najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji 

technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta 

branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –

budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym 

pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić 

funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów w specjalności sanitarnej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w 

samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która 

będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 - letnim 

doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w 



budownictwie - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą 

uprawnienia budowlane w jednej z branż wskazanych powyżej  

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: INNE DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ: 13. Plan 

Organizacji Robót wraz ze wstępnym harmonogramem 14. Potwierdzenie wizji lokalnej 15. 

Potwierdzenie wadium  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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  
Tak  

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:  
Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  

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) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 

2do SIWZ; b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 

- dokument ten zostanie złożony zgodnie z wzorem zamawiającego - Załącznik Nr 3 do 

SIWZ; c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg 

załącznika nr 6 do SIWZ Sekcja I - w zakresie wymaganym w celu dokonania oceny ofert w 



ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”. oraz doświadczenie 

koordynatora projektu. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 

2f ustawy Pzp. d) Plan Organizacji Robót UWAGA! Brak złożenia Planu Organizacji Robót 

będzie skutkował odrzuceniem treści złożonej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

ustawy Plan Organizacji Robót nie podlega uzupełnieniu po upływie terminu złożenia ofert.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Załącznik nr 5 Wykaz robót  

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  
Załącznik nr 3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz robót Załącznik nr 6 

Wykaz osób Załącznik nr 8 Potwierdzenie wizji lokalnej  

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

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania 

ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się 

termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść w: a) w pieniądzu, 

przelewem z dopiskiem „wadium, nr sprawy DOA/250/07/EW/2020" na rachunek 

Zamawiającego w przypadku wpłaty w PLN lub walutach obcych innych niż EURO – nr 

rachunku: 80 9348 0000 0006 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy o. w Węgorzewie 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. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje 

na rachunku bankowym. 8. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

siedzibie Zamawiającego (patrz: miejsce składania ofert), przed terminem składania ofert lub 

złożyć wraz z ofertą w takiej formie aby możliwym był późniejszy zwrot ww. dokumentu 

wykonawcy. W przypadku składania dokumentu potwierdzającego złożenie wadium musi być 

on opisany jednoznacznie jakiego postępowania dotyczy (np. na kopercie).Zamawiający 

zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w oryginale. Zamawiający 

wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia 

wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez 

Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku 

wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę, w jakiej 

zostało wniesione wadium oraz datę wniesienia wadium lub złożył wraz z ofertą dowód 

wniesienia wadium, np. kopię polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, ale 

nie jest to warunek konieczny). 10. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w 

przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 11. Wadium 



wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie 

Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie/wniosek) 

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

poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium (zaleca się wskazanie przepisów 

ustawy, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy) lub poprzez wskazanie co najmniej 

ustawy. 12. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób 

nieprawidłowy 13. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i 

sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w siedzibie 

Zamawiającego do terminu składania ofert zostało złożone jego tłumaczenie na język polski 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał nie jest 

wymagany) przez Wykonawcę.  

 

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  

 

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 50,00 

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy  10,00 



Doświadczenie koordynatora projektu  10,00 

Plan organizacji robót  30,00 

 

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. Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania, zostanie podpisana po 

zawarciu przez Zamawiającego umowy dotacyjnej na sfinansowanie realizacji niniejszego 

zadania. 2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 Ustawy, w 

szczególności: a) Zmiana terminu wykonania umowy: - w przypadku wystąpienia siły 

wyższej o okres jej trwania lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających 

wykonywanie robót; - w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji robót urządzeń, 

instalacji, konstrukcji, przedmiotów niebezpiecznych; - w przypadku udzielenia Wykonawcy 

zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego, o ilość dni stwierdzonych w protokole konieczności; - w przypadku 

wstrzymania robót lub przerw w ich prowadzeniu stanowiących następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich, a 

pozostających w związku z prowadzonymi robotami, termin realizacji umowy może ulec 

wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni, w których wykonanie robót było niemożliwe; - 

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, 

dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorującej; - w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian wynikających ze zamiany dokumentacji projektowej z przyczyn 

niezależnych od żadnej ze Stron;; b) Zmiany wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki 

VAT - nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT 

(+/-); - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2015, poz. 2008 ze zm.); - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; - w stopniu odpowiadającym zmianom z ust.a jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą 

uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. - zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 



mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę c) zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy lub świadczenia Stron, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, zmianie 

może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron lub wynagrodzenie, w 

sposób wynikający z tych zmian; d) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, 

ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego 

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami - zmianie może ulec sposób realizacji 

Umowy lub zakres obowiązków Stron lub Wynagrodzenie, jednakże tylko w takim zakresie, 

w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy 

3. W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wówczas wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Wykonawca może w ofercie zastrzec, w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą 

być one udostępnianie innym uczestnikom postępowania. Dokonuje tego poprzez 

wyodrębnienie i oznaczenie: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje te winny być 

umieszczone w osobnej kopercie - włożonej w kopertę właściwą, odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić 

ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji).  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-08-19, godzina: 11:00,  

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843) ,zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 

nie zostały mu przyznane.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 



 

 

 

 


