
OGŁOSZENIE  
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy – etap I. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe – zamieszczono pod nr 635651-N-2018  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nie 
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  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania - Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej - Nie  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK,  
krajowy numer identyfikacyjny 81264064000000,  
ul. Henryka Sienkiewicza 15 , 74-320   Barlinek,  
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,  
tel. 95 746 24 47, e-mail bratekbarlinek@gmail.com,  
faks 95 746 24 47 
Adres strony internetowej (URL): www.bratek-barlinek.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: Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art.3 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) – Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bratek-barlinek.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem - Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

 Elektronicznie – Nie 
 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

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

inny sposób – Tak 
 Inny sposób: 

Oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK 
(sekretariat), ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek lub przesłać pocztą 



 Adres:  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK, ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 
Barlinek  

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne - Nie  

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy – etap I.   
Numer referencyjny:  
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:  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie budynku nowej szkoły o zwartej bryle przykryty 
dachem płaskim o nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt 
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 

Pokrycie dachu – papa. 
Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m. 
Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop żelbetowy z płyt kanałowych 
SPK, strunobeton. 
Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m2. 
Powierzchnia całkowita: 667,11 m2. 
Kubatura: 2.136,00 m3. 
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych. 
Wysokość budynku: 7,63 m – budynek niski. 
W budynku przewidziano instalację wodno-kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, 
instalację elektryczną, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną mechaniczną, klimatyzacji, 
instalację odgromową oraz instalację teletechniczną.  

1. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 
1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 
3) zabezpieczenie robót; 
4) uzyskanie niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych pozwoleń, zgód, uzgodnień itp.; 
5) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej; 
6) wykonanie badan i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych, wynikających ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych; 
7) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 
8) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja powstałego w wyniku 

przeprowadzonych robót odpadów i ziemi; 
9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 
1) Projekt budowlany – załącznik nr 10 do SIWZ. 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 11 do 

SIWZ.  



3. W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 2 Zamawiający 
dokonuje następujących uszczegółowień:  
1) W ramach niniejszego postępowania należy wykonać etap I zadania obejmujący: 

a) Przygotowanie terenu 
- roboty rozbiórkowe 
 - rozbiórka wiaty i złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora 
 - zabezpieczenie szklarni edukacyjnej lub rozbiórka na czas budowy i ponowne jej 
ustawienie po zakończeniu robót 
 - zabezpieczenie poletek edukacyjnych 
- ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pełne wys. min. 2m) 
- zmiana organizacji ruchu na terenie Inwestora 
- ustawienie nowych znaków (zmiana organizacji ruchu z jednokierunkowej na 
dwukierunkową na terenie działki Inwestora) 
- dojazd do budowy od strony Szpitala 
- wykonanie niezbędnych dojazdów, bram wjazdowych na teren budowy 
- wykonanie zaplecza budowy z węzłem sanitarnym 
- podłączenie niezbędnych mediów do funkcjonowania budowy 
 Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciągły dojazd do istniejącego budynku 
dydaktycznego  

b) Wykonanie prac budowlanych 
-w zakresie robót zewnętrznych   

-  dojście do budynku od strony parkingu (głównie i podjazd dla niepełnosprawnych) 
- w zakresie robót konstrukcyjnych – pełny zakres (razem z szybem windy) 
- stolarka okienna PCV rama barwiona w masie z roletami zewnętrznymi –pełen zakres 
- stolarka drzwiowa aluminiowa– na parterze 
- elewacja – bez struktury, cokolika i elewacji drewnianej (bez warstw wykończeniowych 
z zagruntowaniem)  
- roboty wykończeniowe: 
W zakresie robót budowlanych  
- bez robót wykończeniowych na piętrze tj. 
 - ścianki działowe 
 - podłoża i posadzki 
 - malowanie, tynkowanie 
 - stolarka drzwiowa 
W zakresie robót instalacje sanitarne – niezbędne do funkcjonowania obiektu bez 
wykonania urządzeń na piętrze budynku (wykonywane w II etapie budowy) tj. 
- bez urządzeń białego montażu/osprzętu na piętrze 
- bez podejść do urządzeń na piętrze 
 
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne instalacje i przejścia przez stropy wraz z ich 
zabezpieczeniem. 
  
W zakresie robót instalacje elektryczne – niezbędne do funkcjonowania obiektu bez 
wykonania urządzeń na piętrze budynku ( II etap budowy) tj. 
- bez urządzeń białego montażu/osprzętu na piętrze 
- bez podejść do urządzeń na piętrze 
Należy wykonać instalację TV. 
 
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne instalacje i przejścia przez stropy wraz z ich 
zabezpieczeniem. 



Inwestor dopuszcza wykonanie dodatkowych skrzynek elektrycznych lub kanałów 
technologicznych rozdzielających obwody elektryczne napiętrze budynku   
 

c) Zabezpieczenie obiektu 
- wykonanie dodatkowego wygrodzenia klatki schodowej (ściana w konstrukcji zabudowy 
lekkiej EI60) na parterze z drzwiami tymczasowymi EI 30 (drzwi do wykorzystania w 
drugim etapie budowy) - oddzielenie parteru budynku do czasu wykonania II etapu 
budowy 
 
- wykonanie w ścianie tylnej otworu technologicznego o wym. 2.5x2,2m z wykonaniem 
zabezpieczenia na okres zimowy – otwór technologiczny/komunikacyjny do obsługi II 
etapu budowy  
 

d) Dokumentacja powykonawcza 
- wynikająca z przepisów Prawa budowlanego, łącznie z pomiarem geodezyjnym 
powykonawczym 
 

e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie parteru budynku 
- inwestor upoważni Wykonawcę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie parteru 
budynku 

 
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 

45100000-8 
45330000-6 
45310000-3 
45200000-7 
45331000-6 
45100000-1 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): - 
 
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 
 
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: do 2019-08-15  

 
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.  
Informacje dodatkowe  
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 



1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300.000 złotych, 
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności mającej 

związek z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych;  
Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie większym niż 1 miesiąc przed 
upływem składania ofert oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż wskazana wyżej. 
 
Informacje dodatkowe 
  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane 
polegające na budowie od podstaw budynku co najmniej dwukondygnacyjnego o kubaturze co 
najmniej 1.500,00 m3 i wartości inwestycji co najmniej 2.000.000 zł każdy.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku 
wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden wykonawca 
(podmiot) musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym wyżej. 
Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu 
robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ).  

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : 
a) kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  oraz minimum 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, 

b) kierownik robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3-letnie doświadczenie 
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych; 

c) kierownik robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 3-letnie doświadczenie 
zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych, 

Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.   
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają 
warunki określone dla każdej z funkcji. 
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.). 
Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego 
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do 
SIWZ). 

3) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 25 
osób, w tym minimum 1 osobę personelu kierowniczego. 



Ocenę spełnienia tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez 
wykonawcę oświadczenia na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz 
liczebności kadry kierowniczej  w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert 
(załącznik nr 9 do SIWZ).  

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  
 
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:  
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.  
3) Zaświadczenie 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, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, 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.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to 
zamiast dokumentów wskazanych w pkt. ), 2) i 3) składa dokumenty określone w §7 ust. 1 pkt. 2) 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 
powyższych dokumentów – wykonawca przedstawia dokumenty określone w §7 ust. 3 przywołanego 
wyżej Rozporządzenia.  



 
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) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie 

przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
300.000 zł, w okresie nie większym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; 

2) opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł; 

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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; (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ). 
Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XI. punkt  
ppkt. 2) litera c) SIWZ.  

4) 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 (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). Minimalne wymagania Zamawiającego opisane są w 
Rozdziale XI. punkt 1 ppkt. 2) litera c)  SIWZ.  

5) Oświadczenie, na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry 
kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór – załącznik nr 9 do SIWZ). 

  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy 
  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP: nie dotyczy 
  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ ze wskazaniem:  
a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVIII;  
b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 15 sierpnia 2019 r.);  
c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 36 i nie więcej niż 60 miesięcy).  

2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ).  
3) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 6 do SIWZ (jeśli ma zastosowanie). 



4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli ma 
zastosowanie).  

5) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przypadku podpisania oferty 
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w 
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.  

6) Potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 SIWZ. 
7) Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę wygenerowanego przez niego Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o treści odpowiadającej oświadczeniom 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W takim przypadku JEDZ należy zaszyfrować jednym z 
ogólnie dostępnych, bezpłatnych programów szyfrujących, przesłać na adres poczty elektronicznej 
wskazanej w rozdziale I SIWZ, a w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać nazwę programu 
szyfrującego i hasło do rozszyfrowania. 

 
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:  
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.  
 
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  
 
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) – nie dotyczy 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 
Cena oferty brutto 60,00 
Termin realizacji 15,00 
Termin gwarancji 25,00 
 
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 – nie dotyczy 
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy  
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności 
wymienionych poniżej : 

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót: 
a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować 

obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne 
udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być 
zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez „nie sprzyjające warunki atmosferyczne”, 
warunki przy których nie dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w 
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,  

b) w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 
2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego                          

w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) konieczności wykonania robót zamiennych,  
6) zmiana sposobu rozliczania umowy,  
7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go                          

z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego, 
8) zmiana stawki podatku VAT, 
9) zmiana kierownika budowy. 
10) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie publicznym,  



11) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o 
okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

12)  na skutek działania siły wyższej. 
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 

31 października 2018 r. 
godzina: 11:00 

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu -  Język polski  
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (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.6.6) Informacje dodatkowe: 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK 

ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek 

tel./fax: 95 746 24 47, e-mail: bratekbarlinek@gmail.com 

2. Administratorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRATEK jest: 
Zofia Gągało – Prezes Zarządu 

kontakt: bratekbarlinek@gmail.com, tel.: 95 746 24 47 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy - etap I”,  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 



4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie 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”.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp.   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 
Uwagi: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK, 
w dniu 31 października 2018 r., o godz. 11:15. 

2. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z 
Wykonawcami: Grzegorz Salamandra, w godzinach 8:00-14:00, tel. 601 537 415  

 
 

 
 

Zofia Gągało 
Prezes Zarządu 


