
Miasto i Gmina Pleszew: „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP 
Pleszew Miasto”

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
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 636890-N-2017 z dnia 2017-12-29 r. 



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: Miasto i Gmina Pleszew, krajowy numer identyfikacyjny , ul. 
Rynek  1 , 63300   Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (062) 74 28 300, e-mail 
umgpleszew@pleszew.pl, faks (062) 74 28 301. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pleszew.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 
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://bip.pleszew.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 

Tak 
http://bip.pleszew.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: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, sekretariat (pokój 103) 



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: „Utworzenie nowej siedziby Domu 
Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” 
Numer referencyjny: ZP.042.12.2017 
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) Zamówienie pn. „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca 
PKP Pleszew Miasto” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 
budynku garażu kolejowego (parowozowni) na Dom Kultury na terenie położonym w 
miejscowości Pleszew przy ul. Kolejowej, zgodnie z uzyskaną decyzją zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z załączonym 
projektem budowlanym, wykonawczym, STWiORB, zapisami SIWZ i kosztorysem ofertowym 
- „ślepym” na przedmiotowe zadanie, w tym między innymi: a) roboty rozbiórkowe i 
przygotowawcze: - rozbiórka budynku nr 1 i 2 oraz murków do wysokości 1,00m znajdujących 
się na terenie objętym zadaniem zgodnie z projektem rozbiórek, - rozebranie ścian z cegieł, - 
wykucie z murów ościeżnic, - rozebranie posadzek, - rozebranie rur spustowych, rynien, 
obróbek blacharskich, - rozebranie starego pokrycia dachowego łącznie z deskowaniem, - 
skucie tynków wewnętrznych, - rozebranie istniejących nawierzchni wokół budynku, b) roboty 
murowe: - ściany fundamentowe z bloczków betonowych, - ściany wewnętrzne z pustaków 
ceramicznych, - ściany zewnętrzne w nowoprojektowanej części warstwowe ze ścianą nośną z 
pustaka ceramicznego, ocieplone wełną mineralną z licem od strony zewnętrznej z cegły 
klinkierowej, c) konstrukcja stropu - strop gęsto żebrowy (belki co 60cm) d) roboty żelbetowe: 
- wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej szybu windowego, - wykonanie ścian szybu 
windowego wraz ze stropem; - wykonanie wieńców, podciągów i trzpieni, - wykonanie 
schodów wewnętrznych, e) roboty izolacyjne: : - wykonanie izolacji poziomej dla istniejących 
ścian murowych metodą iniekcji, - ścian fundamentowych – styrodur gr. 12 cm, - ścian 
remontowanej części od strony wewnętrznej ocieplone mineralnymi płytami izolacyjnymi typu 
Multipor gr. 16 cm, - ścian zewnętrznych w nowopowstającej części warstwowe ocieplone 
wełną mineralną gr. 16 cm, - dachu - wełna mineralna gr. od 20 do 40 cm; f) roboty w zakresie 
wykonywania konstrukcji drewnianych: - wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, - 
wykonanie nowej konstrukcji dachu – wiązary, - zabezpieczenie istniejącej konstrukcji 
drewnianej przeciwpożarowo ( min. 30 minut); g) roboty pokrywcze i blacharskie: - pokrycie 
dachów z blachy tytan cynk układanej na rąbek, - montaż rynien i rur spustowych z blachy 
tytan cynk, - wykonanie obróbek blacharskich okapów na zwieńczeniu połaci dachu, podstaw 
dachowych, przebić z blachy tytan – cynk, h) montaż stolarki okiennej i drzwiowej: - okna i 
drzwi zewnętrzne aluminiowe – RAL 9011, - stolarka drzwiowa wewnętrzna zgodna z 



zestawieniem stolarki, - parapety zewnętrzne z cegły, - parapety wewnętrzne z konglomeratu, 
i) roboty renowacyjne ścian z cegły: - odrestaurowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
zgodnie z programem konserwatorskim (wykonać tak aby zjednać się odcieniem, stylistyką 
oraz wszelkimi parametrami nowo zastosowanej cegły z cegłą istniejącą); j) roboty 
posadzkarskie (zgodnie z rysunkami rzutów - aranżacja), w tym: - posadzka betonowa, - płytki 
imitujące beton, - płytki gresowe, - wykładzina winylowa, PCV, - posadzka szklana, k) roboty 
tynkarskie, okładzinowe i malarskie (zgodnie z rysunkami rzutów- aranżacja), w tym: - tynki 
gipsowe, - sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, - sufit podwieszany (korytarz) z 
blachy, kolor RAL 9011 matowy, l) montaż windy: - winda osobowa, elektryczna, udźwig - 
450 kg/ 6 osób, dla osób niepełnosprawnych , liczba przystanków 2, - wykończenie windy 
standardowe: -- wyposażenie kabiny ze stali nierdzewnej, tj. drzwi, ściany, panel 
dyspozycyjny, -- posadzka – PCV; -- pochwyt na jednej ścianie – stal nierdzewna, -- lustro 
wewnętrzne na jednej ścianie (1/2 ściany), -- sufit stal nierdzewna z ramą dookoła - 
świetlówkowy; m) wykonanie elementów zewnętrznych i zagospodarowania terenu: - 
oczyszczenie terenu, - utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm, - humusowanie terenu z 
obsianiem trawą, - parking – miejsca postojowe ulokowane zostaną na torach kolejowych 
objętych ochroną konserwatorską; nawierzchnię parkingu zlicować z wierzchnią warstwą 
powierzchni parkingu wypełnioną systemowym rozwiązaniem, - wykonanie przejazdu z 
prefabrykatów żelbetowych przez istniejące tory tuż za wjazdem na posesję, - ogrodzenie z 
cegły klinkierowej wraz z elementami kutymi jak łańcuchy, furtka oraz elementami 
betonowymi – kulami o śr. do 30 cm, - wykonanie portalu informacyjnego, n) roboty 
instalacyjne: - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja wodociągowa i hydrantowa, - 
instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja ciepła technologicznego, - technologia kotłowni, 
- instalacja gazowa, - instalacja klimatyzacyjna, - instalacje wentylacyjne, - instalacje 
elektryczne, - instalacje teletechniczne, - instalacja fotowoltaiczna, - przyłącza wodociągowe i 
sanitarne z włączeniem w istniejące sieci, - wykonanie kanalizacji deszczowej. 2) Zamawiający 
wymaga: a) w dniu przekazania placu budowy dostarczenia przez Wykonawcę Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, oraz 
przedstawienia informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu 
zabezpieczenia mienia, b) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w 
rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy, c) aby pobór 



wody i prądu odbywał się w czasie budowy na oddzielnym liczniku lub podliczniku w zakresie 
i na koszt Wykonawcy, d) dokonanie na własny koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. e) 
aby materiały, odpady powstające w wyniku robót rozbiórkowych i wyburzeniowych zostały 
na bieżąco i na koszt Wykonawcy usuwane i zutylizowane zgodnie z obowiązującą na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew segregacją odpadów, f) utrzymania terenu wokół robót w należytym 
porządku, g) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi wraz z ogrodzeniem 
placu budowy, h) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania 
przepisów bhp na terenie robót, i) wykonywania robót zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
należytą starannością w ich wykonywaniu, j) aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot 
zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji, k) użycia 
materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ze zm. o wyrobach budowlanych, l) 
wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w dokumentach opisujących 
wykonanie przedmiotu zamówienia, m) dokonania niezbędnych uzgodnień dokumentacji 
technicznej i zakresu robót w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz do udziału Wykonawcy w 
odbiorze przez UDT, łącznie z poniesieniem wszystkich kosztów. n) materiały pochodzące z 
rozbiórki budynków oraz murku wskazanych w ust. 3 pkt 1) lit a) tiret pierwsze, Wykonawca 
winien przetransportować na swój koszt teren wskazany przez Zamawiającego. Odległość 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego od placu budowy nie przekroczy 5 km. 3) 
UWAGA! a) Zamawiający zwraca uwagę, że na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym 
funkcjonuje kolejka wąskotorowa. b) Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do budynku 
taboru i do torów, po których odbywa się ruch na bocznicy kolejowej. c) Zamawiający 
informuje, że w trakcie realizacji umowy na terenie budowy będą realizowane dostawy oraz 
montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury, realizowane przez 
innego wykonawcę. W zakres których będzie wchodziło: - okablowanie systemu nagłośnienia 
przedniego FOH; - okablowanie monitorów scenicznych, - okablowanie sygnałowe; - 
okablowanie systemu projekcji. 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45320000-6
45260000-7
45300000-0
45332000-3
45331000-6
45310000-3

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:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-15 



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: Zamawiający nie określa wymogu w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjna co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 
00/100), przy czym fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego 
dokumentu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział 
wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez 
okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 1.500.000,00 
zł brutto, oraz 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu wraz z pracami 
konserwatorskimi przy elewacji ceglanej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.  
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobami, które 
są uprawnione do: -- kierowania budową w specjalności – konstrukcyjno - budowlanej i 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 



oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), -- kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -- 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 poz. 1126, zwanego dalej 
„Rozporządzeniem MR”) żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) 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; e) oświadczenia 
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 



decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia 
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
716); h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy (wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 7 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w 
terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert). 

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) 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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ), 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; b) 
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 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ). c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Informacja o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w 
przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; Formularz 
cenowy wraz z kosztorysem ofertowym wydrukowanym w formie uproszczonej (załączniki 
nr 8 i 9 do SIWZ); Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał 
ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale 
połączony z ofertą); Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, 
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. W 
przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 
22a ustawy PZP - dokumenty określone w ust. 6 pkt 6), ust. 8 pkt 11) i ust. 8 pkt 12) SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 
ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej: 
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 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

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



Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

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

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
gwarancja 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: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 



Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności. 2. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia (roboty zamienne): a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy 



zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) 
konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich 
niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy): a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 2 
umowy; b) będące wynikiem zmian określonych w pkt 1 - pod warunkiem, że wartość 
zwiększenia ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; c) z 
powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 
podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; d) cena umowy 
ulegnie odpowiedniej zmianie o ile Wykonawca wykaże, że zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę - o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek. 
Zmiany obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób 
biorących udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń 
na wzrost kosztów realizacji niniejszej Umowy. 3) zmiany zakresu części zamówienia, których 
wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą 
tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SIWZ zastrzegł obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 



ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod 
warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - 
terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze 
względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności 
zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk 
archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki 
geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) 
działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, 
trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, 
zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez 
Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) 
działania organów administracji państwowej lub samorządowej: przekroczenie zakreślonych 
przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy 
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 
błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności 
niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność 
przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, 
udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu 
wykonania zamówienia podstawowego; w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin 
wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji. 6) 
Zmiana sposobu rozliczania, o którym mowa w przepisie § 6 ust.2 może ulec zmianie tylko w 
przypadku wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
działającego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2014-2020. 



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: 2018-01-30, godzina: 10:00, 
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 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 




