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Gmina Szczuczyn: Budowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o 

nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej 

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: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020, Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020, Promotion of local 

culture nad history 

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: Gmina Szczuczyn, krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 

1000-lecia  23 , 19230   Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-

mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50 81.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.um.szczuczyn.pl/, 

www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia Tak www.um.szczuczyn.pl bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.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  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Nie  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: TAK 

Inny sposób:  pocztą listownie 

Adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn 

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: Budowa transgranicznego Centrum Dialogu 

Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej  

Numer referencyjny: RI. 271.6.2018  

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 



3 
 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem 

inwestycji jest budowa Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 

wraz z budową zbiornika wodnego z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco-upustowej na rzece 

Wissie w km 41+629 na działkach o nr ew. 382,122, 564/2, 1055/4, 1055/5 w miejscowości Szczuczyn. 

Zakres inwestycji obejmuje: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż istniejących ogrodzeń 

wraz z elementami małej architektury - rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych - rozbiórkę 

istniejących na działce trybun żelbetowych wraz z murkami oporowymi - rozbiórkę budynku szatni. b) 

Budowę obiektów kubaturowych i elementów małej architektury: - budynku administracyjno-

organizacyjnego - budynku kasy biletowej - trybun częściowo zadaszonych – 2 szt. - trybun odkrytych 

– 6 szt. - wiaty kominkowej - deszczochronów – 3 szt. c) Wykonanie zjazdów na teren inwestycji: - 

budowa dwóch zjazdów publicznych z ul. Sportowej - przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Sportowej 

d) Wykonanie nawierzchni utwardzonych: - ciągów jezdnych i pieszo-jezdnych - parkingów dla 

samochodów osobowych i autobusów - ciągów pieszych - ścieżek rowerowych - placu pod tereny 

wystawowe - dwóch placów pod mobilne sceny koncertowe e) Wykonanie placów o nawierzchni 

czynnej biologicznie: - placu imprez plenerowych - pola namiotowego f) Montaż elementów małej 

architektury - mobilnej sceny koncertowej – zakup i montaż 1 szt. - koszy na śmieci - 18szt. - toalet 

kontenerowych typu TOI TOI – 4szt. - ławek - stojaków na rowery - tablic informacyjnych - znaków 

drogowych - krzesełek na widowniach (odpornych na wandalizm) g) Montaż ogrodzeń systemowych 

panelowych o wys. 1,4m oraz 2,2m - ogrodzenie wokół pola namiotowego – h=2,2m - ogrodzenia 

wewnętrzne – h=1,4m - ogrodzenie terenu inwestycji – h=2,2m h) Wykonanie niezbędnej 

infrastruktury technicznej - przyłącza wodociągowego - zewnętrznej doziemnej instalacji 

wodociągowej wraz z instalacją hydrantową - zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającej ścieki do projektowanego szczelnego zbiornika na ścieki o poj. do 10m3 - 

odwodnienia placu imprez plenerowych (drenażu odwadniającego) - zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z separatorami i przepompownią, odprowadzającej podczyszczone wody odpadowe 

z dachów i terenów utwardzonych do rowu melioracyjnego - zewnętrznej doziemnej instalacji 

elektroenergetycznej w tym (zasilająca, oświetleniowa, nagłośnieniowa, logiczna) i) Roboty 

elektryczne - zewnętrzne instalacje elektryczne (zasilające, oświetleniowe, kanalizacja kablowa) - 

Instalacja oświetlenia elektrycznego terenu i wewnątrz obiektów, - Instalacja zasilania gniazd (roboty 

wewnętrzne), - Instalacja ochrony odgromowej (roboty wewnętrzne), - Instalacji sieci strukturalnej 

LAN, - Instalacji monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, - Instalacje zewnętrzna 

oświetleniowa, nagłośnieniowa i logiczna. j) Roboty związane z budową zbiornika wodnego - budowa 

zbiornika z groblą boczną i chodnikiem wokół zbiornika - budowa dwóch zastawek dokowych o 

konstrukcji żelbetowej - budowa pomostu rekreacyjnego - przebudowa jazu żelbetowego w km 41+629 

rzeki Wissy - budowa przepławki - budowa tymczasowej grodzy faszynowo -ziemne i kanału 

obwodowego – obiekty tymczasowe, wykonane na czas realizacji jazu i przepławki, zostaną rozebrane 

w terminie 30 dni po wykonaniu budowli podstawowych - budowa ubezpieczenia koryta rzeki Wissy w 

km 41+634 do 41+660 (obustronne) oraz 41+619 do 41+450 (brzeg prawy) - przebudowa istniejących 

rowów : rowu A z ujściem w km 41+454 rzeki Wissy i rowu B z ujęciem w km 41+636 rzeki Wissy - 

budowa drogi dojazdowej do zbiornika wraz z placem manewrowym, kablowa linia nN oświetlenia 

ciągów pieszych, przebudowa dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznejSN-15kV - roboty 

rozbiórkowe wodociągu oraz chodnika betonowego - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika z 

uwzględnieniem infrastruktury komunikacji pieszo-rowerowej wraz z pomostem rekreacyjnym i 

montażem fontanny pływającej o wydajności max. od 60 000 do 75 000 l/h. Roboty należy wykonać na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowę: - nr 

16/2018 z dnia 22.01.2018r. wydane przez Starostę Grajewskiego, - nr 186/2015 z dnia 23.11.2015r. 

wydane przez Wojewodę Podlaskiego oraz pozwolenia wodnoprawnego znak WR.6341.22.2012 z dnia 

26.07.2012r. i WR.6341.33.3015 z dnia 18.08.2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym 
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szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór 

umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, 

które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2018r. poz. 108) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – 

minimum 5 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 

2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów 

rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w 

sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • Czynności związane z robotami 

ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. fundamentowanie, wznoszenie 

konstrukcji stalowych i żelbetowych, roboty izolacyjne, wykonywanie robót wykończeniowych 

wewnętrznych i zewnętrznych, układanie kostki brukowej betonowej w okresie realizacji wskazanych 

robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o 

których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o 

których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia 

oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie 

umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię 

i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 

powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych), za każdy 

ujawniony przypadek. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw 

producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy 

Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie 

gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne 

wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 
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ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu 

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45210000-2 

45111200-0 

45262300-4 

45320000-6 

45262522-6 

45421000-4 

45400000-1 

45310000-3 

45247200-2 

45246000-8 

45246000-3 

45112700-2 

45112720-8 

45200000-9 

45247270-3 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:  23   lub dniach:  
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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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do 

wykluczenia wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na 

wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – spełnia/nie spełnia.  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) Posiada wiedzę 

i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 

okresie, wykonał jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na 

budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków lub obiektów budowlanych użyteczności publicznej 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 420 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami 

instalacyjnym. 2) Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego: 1 (słownie: jednego) kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do 

kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz posiadającą co 

najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji 

obiektów kubaturowych. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 

12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy 

Prawo budowlane z 1994r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie 

miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 2016r. poz. 65) lub z wcześniej obowiązujące 

przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie 



7 
 

zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725) Zamawiający 

wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym swobodna komunikację. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń metodą – 

spełnia/nie spełnia. 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)  

 

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) 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. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ustawy żąda przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1.2. ppkt 1) tj.(odpisu z 

właściwego rejestru). Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje 

się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., 

poz. 570). DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 

3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 



8 
 

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) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, c) 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 

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, d) 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.  

 

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  

Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 2. Na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z 

treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Dowód wniesienia wadium, 

4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający 

uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów 

rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie 

poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego 

urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w 

przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z 
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odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma 

– oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane 

postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych 

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 

Wymagana forma- oryginał. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia 

poświadczona przez notariusza. 

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

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

http://www.um.szczuczyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składa każdy z wykonawców. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko 

jednej oferty w postępowaniu. 

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: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 

przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

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    
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Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) Tak  
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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:  



12 
 

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: Istotne dla stron 

postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik numer 5 do SIWZ.  

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: 2018-05-30, godzina: 10:00,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

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

postępowaniu: Polski  

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 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  

 


