
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Wykonanie termomodernizacji Budynku Głównego 

ZSP i Budynku Dydaktyczno-Warsztatowego ZSP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

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

Postępowanie jest współfinansowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

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

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 523212-N-2020 z dnia 2020-03-13 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

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

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, krajowy numer 

identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, , e-mail zampub@up.poznan.pl, , faks 61 

8955043. 

Adres strony internetowej (URL): www.up.poznan.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: Inny (proszę określić):

Uczelnia wyższa

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.up.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak

www.up.poznan.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: 

pisemny



Adres: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek 

Collegium Maximum, Dział Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 407.

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: Wykonanie termomodernizacji 

Budynku Głównego ZSP i Budynku Dydaktyczno-Warsztatowego ZSP Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu

Numer referencyjny: RZ-262-19/2020

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizację dwóch budynków 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Budynek Główny Zespołu Szkół Przyrodniczych, 

ul. Golęcińska 9 w Poznaniu oraz Budynek Dydaktyczno-Warsztatowy Zespołu Szkół 

Przyrodniczych, ul. Golęcińska 9C w Poznaniu. Wykaz robót oraz zakres ich wykonania Lp. 

Budynek Zakres robót Podstawa wyceny 1 Budynek Główny Zespołu Szkół Przyrodniczych, 

ul. Golęcińska 9 Roboty budowlane, instalacje sanitarne, oświetlenie pomieszczeń, system 

sygnalizacji pożaru Projekt budowlano-wykonawczy 2 Budynek Dydaktyczno-Warsztatowy 

Zespołu Szkół Przyrodniczych, ul. Golęcińska 9C Roboty budowlane, instalacje sanitarne, 

oświetlenie pomieszczeń, Projekt budowlano-wykonawczy UWAGA Ofertę należy 

przygotować na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji zawartych w SIWZ. Należy również 

w ofercie ująć i wycenić prace wynikające z ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej. 3.2 

Podstawowe dane budynków. 3.2.1 Budynek główny Zespołu Szkół Przyrodniczych został 

wybudowany w 1964 roku. Budynek jest trzykondygnacyjny z dachem częściowo krytym 

blachą dachówkową a częściowo papą. Kubatura - 18.830 m3 Powierzchnia zabudowy – 2.181 

m2 Powierzchnia użytkowa – 3.826 m2 3.2.2 Budynek dydaktyczno-warsztatowo Zespołu 

Szkół Przyrodniczych został wybudowany w 1988 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny z 

dachem krytym papą. Kubatura - 8.247 m3 Powierzchnia zabudowy – 954 m2 Powierzchnia 

użytkowa – 1.512 m2 3.3 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji 

na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 3.4 W okresie gwarancji należy: - w budynku 

głównym oraz budynku dydaktyczno-warsztatowym prowadzić serwis i konserwację instalacji 

wentylacji mechanicznej zgodnie z wymogami producenta oraz obowiązującymi przepisami. 

Koszty serwisowania i konserwacji należy doliczyć do ceny oferty. - w budynku głównym 

prowadzić serwis i konserwację instalacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z wymogami 

producenta oraz obowiązującymi przepisami. Koszty serwisowania i konserwacji należy 

doliczyć do ceny oferty. - w budynku głównym oraz budynku dydaktyczno-warsztatowym 



prowadzić serwis i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wymogami producenta 

oraz obowiązującymi przepisami. Koszty serwisowania i konserwacji należy doliczyć do ceny 

oferty. 3.5 Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku 

jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną 

sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z 

wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za 

całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z 

warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie 

innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą 

Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany do przywrócenia stanu 

pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt. 3.7 Zastosowane w dokumentacji 

technicznej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania 

pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi 

techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w 

dokumentacji. Wykonawca, który chce zaoferować materiały równoważne, musi je wykazać w 

ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność. W przypadku, gdy 

zastosowanie ww. materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej, koszty tych 

zmian poniesie Wykonawca. 3.8 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

Kodeks pracy* (Dz. U. z 2019 roku, poz.1040 z późn. zmianami): *art.22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1976 roku – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.8.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia 

osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby 

osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na 

placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania 



stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem 

wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 3.8.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: a) Czynności robotnika zostały opisane w dokumentacji technicznej oraz 

STWiORB . 3.8.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań: 3.8.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) 

Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do 

umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie 

zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób 

zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. u. z 2015 roku, poz.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, c) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 

oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia 

składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 3.8.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia 

wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) W przypadku nie przedstawienia 

w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ wykonawca będzie 

każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN. b) W przypadku 

dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ lub 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od 

umowy. c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej 

przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

zamawiającemu, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną 

osobą poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego. d) W uzasadnionych przypadkach, nie 



z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą 

pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu 

zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. 3.9 

Komplet dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia stanowi załącznik do 

SIWZ: 3.9.1. Przedmiary robót: a. Przedmiar L.p. Zakres prac 1 Przedmiar - roboty 

instalacyjne 2 Przedmiar - roboty budowlane 3.9.2. Projekt budowlano - wykonawczy L.p. 

Tytuł projektu 1 Docieplenie, remont oraz przebudowa wraz z budową instalacji wentylacji 

mechanicznej w części budynku głównego - tom 1 architektura 2 Docieplenie, remont oraz 

przebudowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w części budynku głównego - 

tom 2 konstrukcja 3 Docieplenie, remont oraz przebudowa wraz z budową instalacji wentylacji 

mechanicznej w części budynku głównego - tom 3 sanitarna 4 Termomodernizacja budynku 

głównego i budynku dydaktyczno-warsztatowego – modernizacja oświetlenia w 

pomieszczeniach budynku. 5 Docieplenie, remont oraz przebudowa wraz z budową instalacji 

wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno-warsztatowym - tom 1 architektura 6 

Docieplenie, remont oraz przebudowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w 

budynku dydaktyczno-warsztatowym - tom 2 konstrukcja 7 Docieplenie, remont oraz 

przebudowa wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w budynku dydaktyczno-

warsztatowym - tom 3 sanitarna 3.9.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych L.p. Tytuł STWIORB 1 Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – instalacje wentylacji 2 Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – roboty budowlane 3.9.4 Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna dla 

budynku głównego i budynku dydaktyczno-warsztatowego. 3.10. Miejsce realizacji: budynek 

główny przy ul. Golęcińskiej 9 oraz budynek dydaktyczno-warsztatowy ul. Golęcińska 9C w 

Poznaniu. Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z 

przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, 

przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić 

zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie wentylacji i projekcie budowlanym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wytycznymi 

zawartymi w SIWZ i jej załącznikach. 3.11. Postanowienie dotyczące udziału 

podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. a) Zamawiający dopuszcza udział 

podwykonawców w zakresie robót: budowlanych pod warunkiem, że posiadać będą 

odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do 



przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować 

elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co 

do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i 

koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.) 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45400000-1

45300000-0

45310000-3

45331000-6

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: 240



lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 

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 wymagań w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 2.1 Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zamawiający uzna 

wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony zł.). 

2.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 

określoną przez zamawiającego Zamawiający uzna wymóg dot. wysokości posiadanych 

środków finansowych lub zdolności kredytowej za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, 

że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 3.1 Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

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



wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 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. 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie w 

wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonywaniu 

termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi o zbliżonym zakresie opisanym w 

projekcie budowlano-wykonawczym i o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 

(słownie dwa miliony zł.) brutto każda. UWAGA W przypadku konsorcjów, prace musi 

wykazać co najmniej jeden z konsorcjantów. W sytuacji gdy wykonawca polegać będzie na 

zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić warunek w 

całości i musi realizować przedmiot zamówienia jako podwykonawca. 3.2 Wykonawca 

przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego i do kierowania 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. Zamawiający uzna wymóg za 

spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: 3.2.1 

kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykształcenie co najmniej 

średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 

3.2.2 kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w 

specjalności E i D, wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych 3.2.3 kierownik robót 

instalacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika robót instalacyjnych Osoby zaproponowane do pełnienia 

wyspecyfikowanych powyżej funkcji muszą posługiwać się biegle językiem polskim w 



mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy. 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 

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)

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: 

załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do 

grupy kapitałowej odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 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. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne 

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

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

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

wykazu robót budowlanych należycie wykonanych 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 (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ). W 

wykazie robót budowlanych należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie 



warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.2 ppkt. 3) 3.1 

SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty; 3.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V pkt. l .2 ppkt. 3) 3.2 SIWZ (wzór 

wg Załącznika nr 6 do SIWZ), wraz z kopią dokumentów potwierdzających odpowiednie 

uprawnienia osób poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu użyczającego zasoby, 3.3 

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie 

mniejszej niż 800.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 

spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 

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) 

formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ 1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg 

Załącznika nr 3 do SIWZ 1.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ) 1.4. 

Pełnomocnictwo jeśli dotyczy 

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 

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia: 03 kwietnia 

2020 r. do godz. 09:00; Wadium może być wniesione w: 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 udzielanych 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniężnej 

należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze Bank Zachodni 

WBK S.A. VI/O Poznań 27 1090 1362 0000 0001 4456 4713 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie

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

postępowaniu 

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

innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

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



cena 60,00

Wydłużenie okresu 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: 



Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Umowa będzie zawarta na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz treścią złożonej 

oferty. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik 

nr 2. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez 

wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów: 2.1 aneks aktualizacji danych 

Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; 2.2 aneks cenowy – 

dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny 

wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi 

zmianami kursu waluty; 2.3 aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii 

wykonania elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. 

nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego 

pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie; 2.4 zmianę cen brutto w trakcie 

obowiązywania umowy jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT w 

każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. 

Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 

Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian. 2.5 zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; 2.6 wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe 

uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, 

eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia 

oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą 

układających się stron. 2.7 Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w 

formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako 

„siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 2.8 W przypadku, gdy siła 

wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stronami 

brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której 



prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera 

umownego, ma prawo odstąpić od umowy. 2.9 zmiany w zakresie zamiany 

podwykonawców w przypadku: - wprowadzenia nowego podwykonawcy, - rezygnacji 

podwykonawcy, - zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez 

podwykonawców. - zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów 

nadzoru w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych 

zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora 

nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik budowy lub kierownik robót będzie spełnia - 

wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazi - zgodę pod 

warunkiem uzyskania akceptacji instytucji zarządzających projektem. Powyższe 

postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 

5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone 

według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 

2.2 gwarancjach bankowych, 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.4 poręczeniach 

udzielanych 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 (Dz. U. z 2018 

r. poz. 110). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w 

formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. 

Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu nastąpi 

zgodnie z przepisami ustawy. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie 

gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu 

udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, 

która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 



termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia 

oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 

umowy, 6.5 bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, 

maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, kwoty zabezpieczenia. 7. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone 

w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. 

dokumentu. 

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: 

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

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: 2020-04-03, 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 

> 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: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

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”, Zamawiający informuje, że: administratorem osobowych 

przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska 

Polskiego 28 60-637 Poznań; inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała, Telefon: 61 848-7799; e-mail: 

tomasz.napierala@up.poznan.pl* uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na Wykonanie termomodernizacji Budynku Głównego ZSP i Budynku 

Dydaktyczno-Warsztatowego ZSP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbiorcami 

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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 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; podanie przez Wykonawcę 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie 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; w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawcy oraz osoby, których dane 

osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają: − na podstawie art. 15 RODO 

prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do 

sprostowania ich danych osobowych **; − 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 ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO; nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe 

zostały podane w związku z postępowaniem: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

prawo do usunięcia danych osobowych; − 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. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja 

w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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. *** 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. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


