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Ogłoszenie nr 505058-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.  

 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej 

Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. 

Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury 

prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” 

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  

Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt Adaptacja budynków zlokalizowanych 

przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury 

prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim 

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  

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, wydział 

prowadzący sprawę – Wydział Inwestycji i Remontów, 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 
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telefon (56) 6118840, fax. (56) 6118842, wiir@um.torun.pl, http://www.bip.torun.pl/  

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: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, krajowy numer 

identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka  5 , 87100   Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): http://www.centrumnowo.kei.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  

http://www.centrumnowo.kei.pl/; http://www.bip.torun.pl/ 
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

http://www.centrumnowo.kei.pl/; http://www.bip.torun.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:  

pisemnie  

Adres:  

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 

 

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 



Strona 4 z 17 
 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych Centra 

Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. 

W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury 

prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”  

Numer referencyjny: 1/2018  

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: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn. 

„Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków 

zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 

instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. 1.2. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a) prace rozbiórkowe i 

przygotowawcze m.in.: - rozbiórka budynku gospodarczego przy budynku G; - demontaż dachu i 

więźby nad budynkiem G; - rozbiórka stropodachu nad budynkiem F; - skucie tynków zewnętrznych; - 

demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; - usunięcie tynków ścian zewnętrznych; - rozbiórka 

wewnętrznych ścian budynków F i G; - rozbiórka stropów międzykondygnacyjnych budynków F i G; - 

rozbiórka schodów żelbetowych budynku F oraz schdów drewnianych budynku G; b) roboty 

konstrukcyjno-budowlane m.in.: - wykorzystanie części istniejących fundamentów i wykonanie 

nowych jako ławy i stopy żelbetowe; - wykonanie ścian fundamentowe z bloków betonowych; - 

wykonanie nowych ścian nośnych i działowych z bloków silikatowych i gazobetonowych oraz ścian 

działowych w zabudowie lekkiej z płyty g-k; - wymiana wszystkich stropów międzykondygnacyjnych 

na gęstożebrowe na belkach sprężanych; - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty g-k i kaset 

metalowych perforowanych; - wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych, płytowych. Okładziny 

biegów - płyty granitowe płomieniowane; - odtworzenie tynków i detali architektonicznych elewacji 
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części historycznej tj. bud. G; - wykonanie tynków wewnętrznych; - wykonanie wewnętrznych gładzi 

gipsowych; - w pomieszczeniach toalet, łazienkach oraz w pomieszczeniu socjalnym wykonanie 

okładziny z płytek ceramicznych, wraz z wyposażeniem stałym: m.in. lustra, uchwyty dla osób 

niepełnosprawnych itp.; - wykonanie posadzek betonowych-cienkowarstwowych (przemysłowych) w 

salach wystawowych i pomieszczeniach o zwiększonym ruchu. W pomieszczeniach sanitarnych 

wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. W części biurowej przewidziano wykładziny dywanowe; - 

odtworzenie elewacji budynku z użyciem tynków wapiennych docieplone od wewnątrz wełną 

mineralną, elewacje budynku F wykończone okładzinami elewacyjnymi na podkonstrukcji z 

dociepleniem wełną mineralną; - szklenia budynku F wykonane w technologii ścian kurtynowych na 

profilach aluminiowych, w części G zostanie wykonane odtworzenie drewnianej stolarki okiennej i 

drzwiowej c) wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach: - instalacja wodociągowa wody 

zimnej; - instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej; - instalacja ciepła technologicznego; - 

instalacja kanalizacyjna sanitarna; - elementy białego montażu związanego z instalacjami wod-kan; - 

instalacja kanalizacyjna deszczowa; - instalacja centralnego ogrzewania (ciepło dostarczane z węzła); - 

instalacja wentylacji mechanicznej; - instalacja klimatyzacji; - instalacja elektryczna wewnętrzna; - 

instalacja odgromowa; - instalacja połączeń wyrównawczych; - instalacja uziemnień; - instalacja 

alarmu pożarowego (SAP); - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO); - instalacja 

kontroli dostępu i sygnalizacji napadu i włamania (KD i SSWiN); - instalacja sieci strukturalnej (LAN); - 

instalacja automatyki budynkowej (BMS); - instalacja monitoringu (CCTV) d) wykonanie elementów 

zagospodarowania terenu: - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - parking dla 

samochodów osobowych, - wykonanie schodów terenowych, - stojaki dla rowerów, - trawniki, e) 

montaż wyposażenia stałego budynku m.in.: - ściana mobilna półautomatyczna, - kabiny WC z płyt 

LPW, - biały montaż sanitariatów, - system kontroli biletów, - wyposażenie łazienek, - rolety 

wewnętrzne, - pylon informacyjny, - balustrady, f) projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie 

planu BIOZ, g) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, h) przygotowanie i 

organizacja placu budowy w tym wykonanie ogrodzenia budowy, i) wykonanie zasilania elektrycznego 

i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, j) zapewnienie dozoru i ochrony mienia 

przez cały okres trwania budowy, k) zapewnienie tymczasowego składowania materiałów na placu 

budowy oraz poza placem budowy, l) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku dla 

całego obiektu, m) wyposażenie obiekty w niezbędny sprzęt i oznaczenia przeciwpożarowe, n) 

wykonawca zobowiązany jest: - wykonać zmiany nanoszone przez projektanta w wyniku pełnionego 

nadzoru autorskiego, - na bieżąco aktualizować harmonogram robót z Zamawiającym - dla wszystkich 

materiałów dostarczyć atesty lub świadectwa dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 

publicznej oraz deklaracje zgodności przed wbudowaniem, - w przypadku zajęcia pasa drogowego 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę MZD na czasowe zajęcie pasa drogowego i jednoczesne 

pokrycie kosztów z tym związanych, - zapewnić bezpieczne przejścia dla pieszych, - zapewnić 

bezpieczny przejazd do pobliskich nieruchomości użytkownikom posesji, a także bezpieczny dojazd 

pojazdów do pobliskich instytucji w tym dla zwiedzających, gości hostelowych, służb komunalnych, 

pojazdów uprzywilejowanych, itp. - zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz 

z czytelnym i widocznym oznakowaniem, - systematycznie prowadzić prace porządkowe w rejonie 

placu budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie placu budowy oraz utrzymywać 

pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, - zapewnić 

wywóz i utylizację odpadów w tym: ziemi, gruzu, itp. - zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, 

budynku i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych na tym terenie, - odgrodzić strefę roboczą przed 
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dostępem do osób trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie, - zapewnić ciągły nadzór nad 

oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, - dokonać 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu przed przystąpieniem do robót – w przypadku 

rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, - wykonać ze szczególną starannością i bez 

zbędnej zwłoki w jak najkrótszym możliwie czasu, prace związane z demontażem, rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek, - zorganizować czasowe zaplecze 

budowy, - zapewnić ogrzewanie obiektu w okresie jesienno-zimowym oraz w dniach o obniżonych 

temperaturach zewnętrznych, - dostarczyć wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń w 

terminie min. 14 dni przed odbiorem końcowym, - wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy 

informacyjnej. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(opracowania wykonane przez firmę „RDV Architekci Michał Radwański”; części składowe 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami 

budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy 

robotach ogólnobudowlanych związanych z adaptacją budynków, sanitarnych, elektrycznych. 

Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 1.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych i wariantowych 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 

ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania 

zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11Pzp 

oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 Pzp zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do siwz.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

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: Zamawiający może w 

okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na 
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powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.1) prace 

rozbiórkowe i przygotowawcze: - rozbiórka budynku gospodarczego przy budynku G; - demontaż 

dachu i więźby nad budynkiem G; - rozbiórka stropodachu nad budynkiem F; - skucie tynków 

zewnętrznych; - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; - usunięcie tynków ścian zewnętrznych; - 

rozbiórka wewnętrznych ścian budynków F i G; - rozbiórka stropów międzykondygnacyjnych 

budynków F i G; - rozbiórka schodów żelbetowych budynku F oraz schdów drewnianych budynku G; 2) 

roboty konstrukcyjno-budowlane: - wykorzystanie części istniejących fundamentów i wykonanie 

nowych jako ławy i stopy żelbetowe; - wykonanie ścian fundamentowe z bloków betonowych; - 

wykonanie nowych ścian nośnych i działowych z bloków silikatowych i gazobetonowych oraz ścian 

działowych w zabudowie lekkiej z płyty g-k; - wymiana wszystkich stropów międzykondygnacyjnych 

na gęstożebrowe na belkach sprężanych; - wykonanie sufitów podwieszanych z płyty g-k i kaset 

metalowych perforowanych; - wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych, płytowych. Okładziny 

biegów - płyty granitowe płomieniowane; - odtworzenie tynków i detali architektonicznych elewacji 

części historycznej tj. bud. G; - wykonanie tynków wewnętrznych; - wykonanie wewnętrznych gładzi 

gipsowych; - w pomieszczeniach toalet, łazienkach oraz w pomieszczeniu socjalnym wykonanie 

okładziny z płytek ceramicznych, wraz z wyposażeniem stałym: m.in. lustra, uchwyty dla osób 

niepełnosprawnych itp.; - wykonanie posadzek betonowych-cienkowarstwowych (przemysłowych) w 

salach wystawowych i pomieszczeniach o zwiększonym ruchu. W pomieszczeniach sanitarnych 

wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. W części biurowej przewidziano wykładziny dywanowe; - 

odtworzenie elewacji budynku z użyciem tynków wapiennych docieplone od wewnątrz wełną 

mineralną, elewacje budynku F wykończone okładzinami elewacyjnymi na podkonstrukcji z 

dociepleniem wełną mineralną; - szklenia budynku F wykonane w technologii ścian kurtynowych na 

profilach aluminiowych,w części G zostanie wykonane odtworzenie drewnianej stolarki okiennej i 

drzwiowej 3) wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach: - instalacja wodociągowa wody 

zimnej; - instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej; - instalacja ciepła technologicznego; - 

instalacja kanalizacyjna sanitarna; - elementy białego montażu związanego z instalacjami wod-kan; - 

instalacja kanalizacyjna deszczowa; - instalacja centralnego ogrzewania (ciepło dostarczane z węzła); - 

instalacja wentylacji mechanicznej; - instalacja klimatyzacji; - instalacja elektryczna wewnętrzna; - 

instalacja odgromowa; - instalacja połączeń wyrównawczych; - instalacja uziemnień; - instalacja 

alarmu pożarowego (SAP); - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO); - instalacja 

kontroli dostępu i sygnalizacji napadu i włamania (KD i SSWiN); - instalacja sieci strukturalnej (LAN); - 

instalacja automatyki budynkowej (BMS); - instalacja monitoringu (CCTV) 4) wykonanie elementów 

zagospodarowania terenu: - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - parking dla 

samochodów osobowych, - wykonanie schodów terenowych, - stojaki dla rowerów, - trawniki, 5) 

montaż wyposażenia stałego budynku: - ściana mobilna półautomatyczna, - kabiny WC z płyt LPW, - 

biały montaż sanitariatów, - system kontroli biletów, - wyposażenie łazienek, - rolety wewnętrzne, - 

pylon informacyjny, - balustrady, Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego w 

budynkach przy ul. W. Łokietka w Toruniu. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w 

drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla 

zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 3 048 780, 49 zł netto. Uzgodnienie ceny 

odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik do 

SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest 

jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz 

zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 392  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane w 

obiektach kubaturowych (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości 

wyrażony w metrach sześciennych) o wartości min. 2 000 000 zł brutto każda 2) wykonawca wykaże, 

że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące 

kwalifikacje tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: - konstrukcyjno – 

budowlanej – kierownik budowy (min.1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót (min. 1 

osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –

kierownik robót (min. 1 osoba), wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania 

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

65). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności.  

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  
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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  

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:  

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:  

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 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 ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8. Wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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.– wypełniony załącznik nr 9.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
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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) 

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 4 wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego Tabela 

wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót ( załącznik 

nr 2 do wzoru umowy.)Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie 

informacyjną. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. 

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

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

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. W przypadku wskazania przez 

wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. 

Oświadczenia : - oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy – załącznik nr 5, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na 

stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia 

oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). 7. Wykonawca 

na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku 

zamiaru korzystania z podwykonawców – załącznik nr 12. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
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Tak  

Informacja na temat wadium  

Wadium w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), powinno być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z 

terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na 

konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 (uwaga nowy numer konta) z adnotacją: wadium: 

1/2018: wykonanie robót budowlanych Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt 

„Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie 

kujawsko-pomorskim”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto 

Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Tak  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

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  
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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)  

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:  
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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 oferty 60,00 

Okres rękojmi w miesiącach 30,00 

Współczynnik przewodności cieplnej wełny mineralnej dla docieplenia ścian zewnętrznych 

powyżej cokołu 
10,00 

 

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:  
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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:  
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Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron 

umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne 

jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć 

będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 

projektowej; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) możliwości powierzenia wykonania części robót 

podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako 

przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie : a) wystąpieniem 

warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności: - klęsk 

żywiołowych; - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza 

poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym 

oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; - warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; - niewypałów i niewybuchów; - 

wykopalisk archeologicznych; - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); - odmiennych 

od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty itp.); b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 

dotyczyć będą: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) 

zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w 

modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest 

przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę 

na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy 

na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do 

przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub 

dostaw; d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 

niezależnych od obu stron; e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 

remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, wody, gazu; f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które 

w szczególności dotyczyć będą: - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; - 
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wstrzymania robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej; - przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni; z 

zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności.; 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla 

Wykonawcy, a spowodowana będzie : - zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli 

zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania 

zamówienia po stronie Wykonawcy, - zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie 

zmianie ); 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego); 5) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą 

uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć 

będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 

przedstawi: - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o 

konieczności zmiany pozwolenia na budowę, - przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Do każdej propozycji 

zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - 

uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.  

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: 2018-02-02, godzina: 13:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> 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: Tak  

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 Tak  
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 


