
Gmina Gaworzyce: „Przebudowa Sali gimnastycznej w Dalkowie na Centrum Aktywności i Integracji

dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”

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 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 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

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Ogłoszenie nr 609462-N-2020 z dnia 2020-11-12 r. 



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 Gaworzyce, krajowy numer identyfikacyjny 53389000000000, ul.

Dworcowa  95 , 59-180  Gaworzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 316 285, , e-mail

ug@gaworzyce.com.pl, , faks 768 316 286. 

Adres strony internetowej (URL): https://bip.gaworzyce.com.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 

https://bip.gaworzyce.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków



zamówienia

Tak 

https://bip.gaworzyce.com.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: 

forma pisemna 

Adres: 

Urząd Gminy w Gaworzyach, ul. Dworcowa 95,59-180 Gaworzyce

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: „Przebudowa Sali gimnastycznej w Dalkowie

na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi” 

Numer referencyjny: ZP.271.25.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

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

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji 2 zadań: 1) Zadanie 1

pn.: „Wzmocnienie konstrukcji sali gimnastycznej w Dalkowie” 2) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa sali

gimnastycznej w Dalkowie na Centrum Aktywności i Integracji dla grup defaworyzowanych i

mieszkańców wsi”. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych

wyszczególnionych w etapie I i II decyzji nr 762.2019 z dnia 25.11.2019 r., a polegających na: 1) Zadanie

1: -Wzmocnienie konstrukcji dachu, -Wzmocnienie słupów stalowych, -Oczyszczenie i malowanie

konstrukcji stalowej, -Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych od ściany szczytowej sali spotkań, 2)

Zadanie 2: -Demontaż stolarki okiennej i montaż okien aluminiowych (O1 i O2). -Demontaż zwodów

poziomych i pionowych oraz montaż nowych, - Rozebranie rynny, rury spustowej oraz obróbek z blachy

nienadającej się do użytku i montaż nowych z gotowych elementów z blachy, -Docieplenie sali spotkań -

dach, W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest to dokonania skutecznego



zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Etapu I i II (decyzja 762.2019 z dnia 25.11.2019 r.) do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach. 

II.5) Główny kod CPV: 45262700-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45300000-0

45421000-4

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

2020-12-28

2021-04-09

II.9) Informacje dodatkowe: Za dzień zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego

powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i



gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej wpisem inspektorów nadzoru w dzienniku budowy

chyba, że zamawiający nie odebrał robót budowlanych- w przypadku, gdy zamawiający nie odebrał robót

budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim

przypadku, za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez zamawiającego

powiadomienia wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i

gotowości do odbioru końcowego

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; ocenę

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do

oferty oświadczenia 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; ocenę

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do

oferty oświadczenia 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: a) odnośnie zdolności

zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące

kwalifikacje.: - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi w ww. specjalności; Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z

dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U. z 2019 r., poz. 1186), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach



członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji

Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

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

poz. 65). Kierownik powinien być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1117) b) odnośnie zdolności technicznej: - wykaże roboty

budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 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, tj. * przez

roboty budowlane zamawiający rozumie wykonanie 1 roboty budowlanej w sposób należyty roboty

budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wraz z wymianą stolarki

okiennej lub drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00

złotych brutto 

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 3 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 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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: 

3) 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 spłaty 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; 4)

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

spłaty 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; 5) 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 1ustawy; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

następujących dokumentów: 1) 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; 2) 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; 3) 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 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

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 – do złożenia wg formularza D stanowiącego załącznik do

SIWZ, w związku z przekazaniem tych danych Zamawiającemu, Wykonawca winien złożyć również

oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO, stanowiącego załącznik G do SIWZ 2) 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 – inne dokumenty;– do złożenia wg formularza E stanowiącego

załącznik do SIWZ; 

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)

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

w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta

winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia

zasobów (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) kosztorys ofertowy, 4)

pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku

podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę

niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej wykonawcy

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: 

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: 

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: 

Nie 

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

oferowana cena brutto za całość zadania 60,00

okres gwarancji 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: 

W związku z postanowieniami z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość

dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie i na

warunkach określonych w § 18 ust. 3, 4, i 5 oraz § 19 ust. 4 "3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z

uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) w przypadku stwierdzenia przez



Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot

umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz

obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy

ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do umowy - Wykonawcy z

tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania; przy czym Zamawiający

zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego, 2) w zakresie

dotyczącym zmiany osób, o których mowa w §6 ust. 1 oraz §9 ust. 2, 3) Zamawiający dopuszcza zmianę

terminu wykonania przedmiotu Umowy (oraz terminu odbioru częściowego) o czas opóźnienia, jeżeli

takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) zawarcia umowy po

upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne

było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu

umowy, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe silne mrozy, ulewne i

długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury) lub

warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem

wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się

tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem

do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez

zamawiającego, c) przedłużającego się stanu epidemiologicznego uniemożliwiającego prowadzenie robót

lub w przypadku wprowadzenia aktów władzy publicznej nakazującej zaniechanie pracy, celem

ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się w populacji epidemii, d) opóźnienia spowodowane

uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał

czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, e) wystąpienia siły wyższej lub klęski

żywiołowej oraz odkrycia, znaleziska, wykopaliska lub innych okoliczności, których nie można było

przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminów umownych,

f) konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli

konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin

wykonania, g) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków

geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin

wykonania umowy, h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć

pomimo zachowania należytej staranności, i) zlecenia wykonania zamiennych robót budowlanych, o ile

ich wykonanie powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową –

w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o



okres niezbędny do wykonania robót lub zamiennych, j) zmiana terminu spowodowana zmianą przepisów

powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu

zamówienia, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem

postępowania. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania przerw

powodujących brak możliwości prowadzenia robót, k) zmiana terminu realizacji umowy spowodowana

zmianą przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, z

zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania. Okres

wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania przerw powodujących brak

możliwości prowadzenia robót. 4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych

wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Przedłużenie

terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5) W zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia

świadczeń w przypadku stwierdzenia konieczności: a) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu,

urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych,

sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu,

urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji

wykonanego przedmiotu zamówienia, b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących

następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 6)

Zmiany osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem, że

proponowana osoba spełnia wymagania opisane w §6 ust. 1. Zmiana osób wymaga aneksu do umowy. 7)

W zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot lub

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. 8) W zakresie dotyczącym

zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, która wynikać będzie z

powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób



odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową,

który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony, b) wystąpienia robót zamiennych lub

zaniechanych. 4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w każdym przypadku,

gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy – np. w

związku ze zmianami w budżecie Zamawiającego na dany rok budżetowy, powodującymi przesunięcia

realizacji zadania; zmniejszenie wartości zamówienia). 5. Dopuszcza się możliwość zmiany

wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do określonego w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

stanowiących załącznik do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). W przypadku wprowadzenia rozwiązania

zamiennego wysokość wynagrodzenia ulega zmianie o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości

robót, które będą wykonywane. Wartość robót zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane

zostanie ustalona sporządzonym przez wykonawcę, a zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie

różnicowym. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a

podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym

załącznik nr 6 do umowy. W przypadku robót, które będą wykonywane, ich wartość zostanie ustalona wg

następujących zasad: 1) jeżeli roboty są tożsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym

stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zostanie przyjęta ich

cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 2) jeżeli nie będzie to możliwe ceny jednostkowe

zostaną ustalone w oparciu o następujące założenia: a) jeżeli jest to możliwe, na podstawie ceny

jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację tzn. zastosowanie wskaźników

cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny

materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do umowy; b)

w przypadku gdy nie będzie to możliwe: ceny materiałów wg cen zakupu, sprzętu i transportu wg

faktycznie poniesionych kosztów – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym jednak nie

wyższe od niskich cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla województwa

dolnośląskiego dla kwartału poprzedzającego okres rozliczeniowy, składniki cenotwórcze (stawka r-g w

zł; Kp - koszty pośrednie w %, koszty zakupu w %; Z - zysk w %) nie wyższe od opublikowanych w

wydawnictwie SECOCENBUD dla województwa dolnośląskiego dla kwartału poprzedzającego okres

rozliczeniowy. § 19 "4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem

COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może

w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw lub usług 3) zmianę

zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost



wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy" 

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: 2020-11-27, godzina: 12:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

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

postępowaniu 

> polski 

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w

Gaworzycach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce. We wszelkich sprawach

związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem

iodo@gaworzyce.com.pl. 2. Dane przetwarzane będą w celu: • Przeprowadzenie postępowania i

udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

przez okres 5 lat od udzielenia zamówienia publicznego. • Realizacja umowy z wybranym wykonawcą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane

dotyczą przez okres trwania umowy. • Prowadzenie dokumentacji księgowopodatkowej na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego. •

Archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do



wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres 5 lat. • Dochodzenie roszczeń i obrona przed

roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez okres 5 lat od

zakończenia roku. 3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności

ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1

rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych) oraz podmioty z

którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. wsparcie IT. 4. W związku z przetwarzaniem

przysługują Panu/Pani: • Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego

obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

zgodnie z art. 8a ustawy PZP) • Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP

wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP) • Prawo żądania usunięcia danych • Prawo żądania

ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego) • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w

przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


