
Przedszkole nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Podgórnej 49  

w Milanówku 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 
Ogłoszenie nr 574036-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Tak  

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: Przedszkole nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 

13000346000000, ul. ul. Fiderkiewicza  43 , 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 22 758 35 92, e-mail przedszkolemilanowek@op.pl, faks 22 758 35 92.  



Adres strony internetowej (URL): www.fiderkiewicza.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.bip.fiderkiewicza.pl/   

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

http://www.bip.fiderkiewicza.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:  

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (papierowej).  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Przedszkole nr 1 ul. Zbigniewa 

Herberta 43, 05-822 Milanówek Sekretariat  

http://www.bip.fiderkiewicza.pl/
http://www.bip.fiderkiewicza.pl/


 

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:  

Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Podgórnej 49 w Milanówku  

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.17.P1.2020.JS  

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:  

Nie dotyczy  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

Nie dotyczy  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest ocieplenie 

budynku przedszkola przy ul. Podgórnej 49 w Milanówku. Przed przystąpieniem do 

ocieplenia ścian należy usunąć tynk na cokole w obszarach, w których odspoił się od ściany 

(ściany należy umyć, odtłuścić i uzupełnić ubytki). Ocieplenie ścian izolacją termiczną – 

warstwą wełny mineralnej niepalnej. Izolację tę należy zabezpieczyć warstwa zbrojącą. W 

związku z dokonaniem termomodernizacji całego budynku, projektuje się nowy układ 

kolorystyczny. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar, dalej w 

treści jako ,,Dokumentacja projektowa’’ – stanowiące łącznie załącznik nr 7 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’. 3. Wykonawca nie może 

powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonym przez 

Zamawiającego przedmiarze robót, który ma jedynie charakter pomocniczy, a jego treść nie 

może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Wykonawca korzystający wyłącznie z treści 

przedmiarów robi to na własne ryzyko, gdyż podstawą wyceny zamówienia jest 

dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty tworzące SIWZ. Wykonawca jest 



zobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zamówienia 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte 

technologie i warunki wykonywania robót bez względu na to, czy czynności te (prace) są 

odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Wykonawca powinien wycenić w ofercie 

również wszelkie prace czasowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zamówienia jak np. 

drogi dojazdowe, wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne, odtworzenie stanu istniejącego 

terenu, zabezpieczenie drzew itp. Zaleca się wykonanie wizji w terenie przed złożeniem 

oferty (dostęp do terenu nie jest ograniczony). Przyjmuje się, że zestawienie planowanych 

prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie sporządził Wykonawca. 4. W 

przypadku, gdy w dokumentacji projektowej (o której mowa powyżej), pojawią się wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy 

rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod 

względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, 

wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to 

wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji technicznej z 

zastrzeżeniem, że każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia 

z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje 

standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, 

rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 6. W przypadku zastosowania 

rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki: 1) wszystkie 

urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, 2) na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma 

obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż 

w rozwiązaniu projektowym, 3) co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych 

projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż 

dokumentacja projektowa załączona do SIWZ. 7. W przypadku, określonym w art. 30 ust. 4 

ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 8. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne 

do określonych w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w 

ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. 9. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub 

usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na 

podstawie dokumentów (karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez 

producenta danego materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane 

materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie 

zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 10. Wymagania dotyczące stosunku pracy 1) 

Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących 

pracę fizyczną tj.: wszelkie czynności, których rodzaj charakteryzuje przynależność do tzw. 

kosztów bezpośrednich; wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 



związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych 

wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu 

oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub 

urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-

biurowych), wymóg nie dotyczy w szczególności osób kierujących budową, dostawców 

materiałów budowlanych, operatorów sprzętu na budowie. 2) Zamawiający – zgodnie z 

przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby na okoliczność powyższego Wykonawca 

(lub Podwykonawca) nie później niż przed zawarciem umowy z Zamawiającym przekazał 

Zamawiającemu: a) wykaz osób skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem 

imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te 

muszą brać udział w realizacji zamówienia zarówno w dacie zawarcia umowy z 

Zamawiającym przy czym na każde ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), b) dowody (do 

wglądu) potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i/albo. c) oświadczenie własne Wykonawcy 

(odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) Zamawiający zaleca, aby 

Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania 

stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy 

poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. 

Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do 

Podwykonawców; 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 

zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do 

pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę; 5) Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia 

obowiązku określonego w ust. 10 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub 

zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy.  

 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45453000-7 

45400000-1 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

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

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  



 

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

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

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

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

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

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-12-15 

 

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: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe Nie dotyczy  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe Nie dotyczy  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 roboty budowlane 

polegające na dociepleniu budynku o powierzchni co najmniej 400 m2 (Zamawiający uzna za 

spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał docieplenie jednego 

budynku o powierzchni 400 m2 lub kilku budynków, których powierzchnie sumują się do 

łącznej powierzchni 400 m2). Zamawiający wymaga aby w sytuacji łącznego spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców spełniał warunek w pełnym zakresie. 

Analogicznie w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający nie dopuszcza się sumowania doświadczenia 

poszczególnych Wykonawców. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż 

będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia 1 osobę pełniącą funkcję kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. Zamawiający uzna, że osoba posiada wymagane doświadczenie jeśli wykonawca 

wykaże, że osoba wskazana jako kierownik budowy wykonała w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

kierownika budowy podczas realizacji inwestycji mającej w swym zakresie docieplenie 

budynku. Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, 

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1186), dalej jako: ,,Prawo budowlane’’ oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 

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

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub równoważne, wydane 



na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W każdym przypadku, gdy wymagane 

jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia 

funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazaną osobę: - 

uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub: - uprawnień równoważnych względem 

wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub: - uprawnień równoważnych względem 

wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług 

transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4) Zamawiający może, na każdym 

etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

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: Nie dotyczy  

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. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art 26 ust. 2 ustawy Pzp w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do złożenia odpisu 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 Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, 

że: 1) dokument ten powinien być wystawiony 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 



dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się go 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 tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się. 2. Na 

wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca 

będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów dotyczących 

podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany 

będzie udowodnić, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z 

postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. 

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

której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

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: 

  

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; 2) wykazu 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. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego zobowiązany będzie udowodnić, że wobec tego podmiotu nie zachodzą 



przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp.  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

Nie dotyczy  

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  

Nie dotyczy  

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

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp złożone zostaje na zasadach określonych 

w rozdziale VIII ust. 7 SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Pełnomocnictwo (oryginał lub 

kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) winno być załączone do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienia publiczne, 

którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) 

ustanowionego Wykonawcy - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, d) dokument 

pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. 5. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z 

Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 KC. 7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

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:  

Nie dotyczy  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

Nie dotyczy  

 

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:  

Nie dotyczy  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy  

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:  

Nie dotyczy  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Nie dotyczy  

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: Nie dotyczy  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy  



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

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie 

dotyczy  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie 

dotyczy  

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:  

Nie dotyczy  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika 

budowy) 
40,00 

 

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:  

Nie dotyczy  

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):  

Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

Nie dotyczy  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Nie dotyczy  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Nie dotyczy  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Nie dotyczy  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Nie dotyczy  



Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Nie dotyczy  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Nie dotyczy  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Nie dotyczy  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Nie dotyczy  

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:  

Nie dotyczy  

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wzór umowy określający przedmiot i warunki zamówienia oraz realizację wykonania 

zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy 

  

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:  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 



zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy 

Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1, 

z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Zmiany te zostały szczegółowo określone w 

Wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

Nie dotyczy  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Nie dotyczy  

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

postępowaniu:  

Data: 2020-09-01, godzina: 10:00,  

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

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

Nie  

Wskazać powody:  

Nie dotyczy  

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

udziału w postępowaniu  

Język 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: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Dyrektor Przedszkola 

            /-/ 

   Dorota Malarska 
 


