
 
Ogłoszenie nr 8528 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.  
Łęka Opatowska: Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego Dworu Myśliwskiego oraz 

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: 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  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
wraz z danymi do kontaktów:  

 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład 
Doświadczalny Siemianice, krajowy numer identyfikacyjny 00000184400106, ul. Siemianice, 
ul. Kasztanowa  1/1, 63645   Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 
7826400, e-mail biuro@lzdsiemianice-home.pl; siemian@au.poznan.pl, faks 062 7826410.  
Adres strony internetowej (URL): www.lzd-siemianice.home.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna 
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  
www.lzd-siemianice.home.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
www.lzd-siemianice.home.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  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres:  
LZD Siemianice, Siemianice ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska 
 
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: Rozbudowa, przebudowa budynku 
usługowego Dworu Myśliwskiego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 
budynku gospodarczego na kotłownię 
Numer referencyjny: 1/DMU/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  
 
 
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: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa 
budynku usługowego Dworu Myśliwskiego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
części budynku gospodarczego na kotłownię. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich 
wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji 
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego 
zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ). Miejsce inwestycji znajduje się na działce nr 5032/2, 
położonej w Trzebieniu nr 73 (gmina Łęka Opatowska). Zamawiający oświadcza, że jest 
właścicielem w/w działki. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy harmonogram 
wykonania robót. Zamawiający wymaga żeby przedstawione elementy poniżej zostały 
wykonane w całości w podanym terminie i umieszczone w harmonogramie: 1. Kotłownia 
wraz z preizolatami, podłączeniem starej instalacji i uruchomieniem od 1.03.2017 do 
21.04.2017 roku. 2. Pomieszczenia w piwnicy 1.14 do 1.21 w terminie od 30.04.2017 roku do 
28.05.2017 roku. 3. Sala pomieszczenie 1E w terminie od 1.10.2017 do 30.11.2017 roku. 4. 
Stan surowy zamknięty ma być wykonany do dnia 30.11.2017 roku. 5. Całość inwestycja 
zakończona będzie na dzień 30.03.2018 roku wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Faktury 
mogą być wystawiane jeden raz w miesiącu po zakończeniu i odebraniu przez inspektora 
danego etapu. Wartość fakturowania danego elementu nie może być większa niż 90% 
wartości z oferty, termin realizacji faktury przez Zamawiającego to 30 dni od daty doręczenia 
do siedziby Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający 
informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w 
specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiących 
załącznik nr 9 do SIWZ. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w 
dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 
parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne 
równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 
ustawy, należy do Wykonawcy. Każdy materiał zastosowany na budowie przed 
wbudowaniem musi być zatwierdzony przez inspektora nadzoru z danej branży. Nie 
dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek robót na placu budowy bez wcześniejszego 
wykonania prawidłowego, kompletnego oznakowania robót. Przedmiotowe oznakowanie 
należy wykonać na podstawie opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i 
zatwierdzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Teren budowy włącznie z 
parkiem maszynowym Wykonawcy musi zostać prawidłowo ogrodzony przed dostępem osób 
z zewnątrz. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 3 lata. Oferta 
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako 
niezgodna ze SIWZ. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8 Przygotowanie 
terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45260000-7 Roboty w 
zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45350000-5 Instalacje mechaniczne 
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić 
podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b Zasady dotyczące zatrudniania i 
rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 
do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45110000-1, 45210000-2, 45260000-7, 45230000-8, 
45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45350000-5 



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp do 30% wartości oferty brutto. Będą to roboty, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem 
budowlanym. Wykonanie tych robót odbywać się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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: 
data zakończenia: 30/03/2018 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 
PLN). Ponadto Zamawiający żąda, aby po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 
podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ubezpieczył na własny koszt prace w zakresie 
ryzyk budowlanych dotyczących tylko i wyłącznie przedmiotu zamówienia na kwotę brutto 
podaną w formularzu ofertowym.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
wykażą że: 1 wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie budowy, 
przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1.500.000,00 zł 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych PLN) brutto każda; 2 dysponują osobami 
zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez 
ograniczeń; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności elektrycznej – bez ograniczeń; - oraz co najmniej jedną osobą 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej – 
bez ograniczeń.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 



tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(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.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty/oświadczenia 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 
3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem termin składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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.  



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.Polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę min 1.000.000,00 PLN; 2.Ponadto Zamawiający żąda, aby po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ubezpieczył na 
własny koszt prace w zakresie ryzyk budowlanych dotyczących tylko i wyłącznie przedmiotu 
zamówienia na kwotę brutto podaną w formularzu ofertowym 3.Wykaz robót budowlanych 
(zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) zawierający co najmniej 2 roboty w zakresie budowy, 
przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1.500.000,00 zł. 
brutto każda, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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; 4.Dowody określające czy roboty budowlane 
zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone. Dowodami 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. 5.Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ), zawierający: - co najmniej jedną 
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń; - co najmniej jedną osobą posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej – bez 
ograniczeń; - oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności sanitarnej – bez ograniczeń w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także informację o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). 2. 
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W 
przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru 
– pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W 
przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Zobowiązanie 
innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 6 do 
SIWZ). 4. Kosztorysy ofertowe. Zamawiający żąda złożenia kosztorysów ofertowych 
szczegółowych. 
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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN. Wadium należy 



wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub 
kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZWBK Oddział w Kępnie nr 
rachunku: 07 1090 1144 0000 0000 1400 3300 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty 
w postępowaniu na „Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego Dworu Myśliwskiego 
oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na 
kotłownię”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego 
w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno 
wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 5. Wadium 
wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone 
w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa). 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie 
wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym 
terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. 
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 6.1 nazwę dającego zlecenie 
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 
6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – 
określenie przedmiotu zamówienia, 6.3 kwotę gwarancji/poręczenia, 6.4 zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty 
gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
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:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
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:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 
Cena brtto oferty 70.00 

Okres gwarancji i rękojmi 30.00 
 
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 nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
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: nie  
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:  
nie  
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:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
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:  
I. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu 
wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu 
udzielenia zamówienia, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o 
podatkach, 3) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy 
muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, 4) sposobu fakturowania robót, 5) zmiany 
wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 
ustawy Pzp, 6) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zamówień o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. II. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 
następujących przypadkach: 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2 Umowy 
w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) 
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 3. W sytuacji 
wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 4. W 
sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 



wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 
wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 
pkt. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z 
przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 
których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 
wykonano. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 2Umowy należy do 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
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: 24/01/2017, godzina: 09:00,  
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: 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: 
 


