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Bydgoszcz: Rozbudowa Laboratorium Mikotoksyn o Pracownię 

Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności 

Numer ogłoszenia: 96263 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Laboratorium Mikotoksyn o 

Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a. Przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane polegające na Rozbudowie Laboratorium Badawczego Mikotoksyn 

o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności wraz z infrastrukturą, zaprojektowanych 

na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30 od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, 

działki nr 15, 16-1, 16-2 (obręb 168). Na ogrodzonym terenie kampusu znajdują się czynne inne 

obiekty uczelni. Działka i teren, na którym projektuje się przedmiotowy obiekt nie są objęte ochroną 

konserwatorską oraz nie leżą na obszarze eksploatacji górniczej. Przedmiot zamówienia opisują 

projekty budowlane i wykonawcze, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych. b. Szczegółowy zakres oraz technologie i wielkość prac opisuje dokumentacja 

techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zawarte w tej 

dokumentacji warunki i uzgodnienia techniczne. Dokumentacja ta (załączona jako pliki .pdf) stanowi 

integralną część niniejszej SIWZ i przy sporządzaniu oferty obowiązujący jest zawarty w niej zakres 

http://www.ukw.edu.pl/


projektowanych i przewidywanych robót. c. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na: i. 

rozbudowie istniejącego budynku laboratorium badawczego mikotoksyn o trzeci segment z 

pracowniami laboratoryjnymi dla prowadzenia badań w zakresie hodowli komórkowych i testów 

toksyczności - budynek w technologii tradycyjnej murowanej, stropy żelbetowe monolityczne z 

konstrukcją dachu drewnianą krokwiowo - płatwiową, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna 

holenderka-esówka ii. wykonaniu wewnętrznych instalacji wod.-kan., wentylacyjnych, klimatyzacji, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, słaboprądowych i sprężonego powietrza ( budynek nie 

będzie wyposażony w instalację gazową), iii. przebudowie istniejącego układu kanalizacji piętrowej, 

oświetlenia zewnętrznego oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia, iv. przeniesieniu rozbiegu na 

bieżni istniejącego boiska sportowego (likwidacja od strony południowej - lustrzane odbicie od strony 

północnej), v. wykonaniu dojść i placów utwardzonych, vi. wykonaniu wycinki drzew, vii. demontażu 

istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową budynku tj. kanalizacji sanitarnej piętrowej, 

gazowej i linii kablowej, 2.1. Podstawowe parametry budynku a. szerokość budynku = 14,75m b. 

długość budynku = 16,36m c. powierzchnia zabudowy = 237,74m2 d. powierzchnia użytkowa = 

677,57m2 e. kubatura budynku = 2875,00m3 f. bezwzględny poziom 0,00 budynku = 48,37m n.p.m. 

g. wysokość budynku od terenu = max 12,32m 2.2. Funkcja budynku. Projektowany budynek, 

trzykondygnacyjny, podpiwniczony przeznaczony jest na pracownie do prowadzenia hodowli 

komórkowych i testów toksyczności. Budynek ten połączono z istniejącym obiektem w poziomie 

parteru przejściem - drzwi o odporności ogniowej EI30. W budynku znajdować się będą między 

innymi na parterze laboratorium hodowli komórkowych, laboratorium dydaktyczno - szkoleniowe, 

sala seminaryjna. Na piętrze zaprojektowano część administracyjno - biurową z częścią socjalną dla 

pracowników oraz dwie pracownie analityczne przeznaczone dla prowadzenia badań naukowych. W 

piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe i pomocnicze oraz mielenia prób i mycia szkła 

laboratoryjnego. Poddasze zaprojektowano jako nieużytkowe, gdzie w części zainstalowano 

urządzenia wentylacyjne. 2.3. Zakres zamówienia : 2.3.1. warunki wykonawstwa : a. wszystkie osoby 

przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym 

wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, 

wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich 

specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. b. Kierownik budowy, przez cały okres 

realizacji umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, będzie wykonywał 

obowiązki Kierownika budowy w pełnym zakresie i wymiarze czasu pracy - wyłącznie na potrzeby 

realizacji tegoż zamówienia publicznego. c. wszystkie roboty wchodzące w zakres zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz 

aktualną wiedzą techniczną. d. w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć budowę 



w taki sposób aby możliwym było wykonanie robót zgodnie z właściwą dla nich technologią. e. sieci 

strukturalne muszą być certyfikowane i wykonane przez osoby posiadające stosowne imienne 

uprawnienia producenta: do wykonania instalacji okablowania strukturalnego, do certyfikowania sieci 

strukturalnych. Ponadto Wykonawca musi posiadać umowę ND&I zawartą z producentem sieci 

strukturalnych, regulującą warunki udzielenia 5-letniej gwarancji systemowej przez tego producenta. 

f. do realizacji zamówienia muszą być użyte materiały budowlane odpowiadające co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz 

wymaganiom projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W 

przypadku gdy materiały nie zostały zakwalifikowane, zgodnie z wymienioną regulacją do 

budowlanych, winny spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm. ). Wykonawca nie może użyć do realizacji 

zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, 

wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWOiRB).. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 

45.21.00.00-2, 45.21.46.10-9, 45.23.10.00-5, 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.23.24.60-4, 

45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być przez Wykonawcę zabezpieczona wadium w 

wysokości: 80.000,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) 

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert (przed 14-05-2012r. godz. 10:00). 



III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia jeżeli 

wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1 budynek o 

kubaturze min. 2000 m³, zawierający przynajmniej jedno laboratorium ( np. dydaktyczne, 

badawcze, analityczne itp.) oraz wszystkie instalacje wewnętrzne ( w tym w szczególności : 

wod- kan, co, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną, słaboprądową, sprężonego powietrza ( 

lub gazową ), wykonany w technologii tradycyjnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną ( w tym 

dojścia i dojazdy ), o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 złotych brutto, oddanego do 

użytkowania przed upływem terminu składania ofert. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, na każde wymienione niżej stanowisko, posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie - gwarantujące właściwe wykonanie 

przedmiotu zamówienia: a) Kierownik budowy Wymagane kwalifikacje zawodowe a. 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej - bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 

specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, Nr 83, poz. 578 

z późn. zm.). b. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Wymagane 

doświadczenie: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji 



kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie w kierowaniu 

budową minimum jednego obiektu kubaturowego, zawierającego pomieszczenie 

laboratorium(np. dydaktycznego, badawczego, analitycznego itp.) oraz wszystkie instalacje 

branżowe ( w tym w szczególności : wod- kan, co, wentylacyjna, klimatyzacyjna, elektryczna, 

słaboprądowa oraz sprężonego powietrza (lub gazowa)), wraz z infrastrukturą zewnętrzną, 

wykonanego w technologii tradycyjnej, o wartości nie niższej niż 2.500.000,00 złotych brutto. 

Kierowanie budową musi obejmować pełny, wielobranżowy proces realizacji nowego obiektu, a 

obiekt musi być oddany do użytkowania na dzień składania ofert. b) Kierownik robót w 

specjalności drogowej Wymagane kwalifikacje zawodowe : a. uprawnienia budowlane w 

specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym takim jak droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, bądź 

odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). b. aktualny wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Wymagane doświadczenie zawodowe: Co najmniej 3 lata 

doświadczenia zawodowego, w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym, takim jak droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych w charakterze 

kierownika budowy lub kierownika robót. c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wymagane 

kwalifikacje: a. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010r, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2006, Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). b. aktualny wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 

z późn. zm.). Wymagane doświadczenie zawodowe: Co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego w kierowaniu robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych jako kierownik budowy lub kierownik robót. d) Kierownik robót w zakresie 



sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych Wymagane kwalifikacje: a. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w 

tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, Nr 83, poz. 578 z 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej jeżeli wykaże, że: 1. posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na 

kwotę co najmniej 1.000.000,00 złotych. 2. posiada opłaconą polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej ( OC ) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 

niż 1.000.000,00 złotych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych 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, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  



 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 



z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Ustalony 

zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu 

okoliczności w nim opisanych. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z 

powołaniem się na którąkolwiek z niżej podanych podstaw, zobowiązany jest złożyć mu pisemne 

uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na 

ich potwierdzenie. Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest do szczegółowej analizy wniosku 

Wykonawcy oraz załączonych dowodów celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z 

wnioskiem Wykonawcy, które może przybrać formę : - pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co 

w konsekwencji prowadzi do zakończenia postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która 



pozostaje niezmieniona, -pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do 

kontynuacji postępowania w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w 

oparciu o aneks do umowy sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem 

Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka konieczność. Na dalszym etapie tej 

procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania zmiany umowy, gdy zmianie 

ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to konieczne albo 

zasadne ze względu na zamierzony cel umowy. W czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej 

na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, 

przerywania, opóźniania prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umownej. 1.1. terminu 

realizacji umowy z powodu : 1.1.1 przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 1.1.2. zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień 

dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; 1.1.3. konieczności uzyskania niemożliwych do 

przewidzenia na etapie planowania inwestycji: zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych 

organów; 1.1.4. wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy, 

realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu 

umowy, 1.1.5. wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych, których 

odtworzenie i zabezpieczenie ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 1.1.6. okoliczności 

będących następstwem siły wyższej i wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły 

wyższej rozumieć należy zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w 

przypadku maksymalnej staranności stron, uznanych przez Zamawiającego, 1.2. zmian kluczowego 

personelu Wykonawcy i Zamawiającego, pod warunkiem, iż osoby zmieniające będą posiadać, co 

najmniej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane, takie jak określone w 

warunkach udziału w postępowaniu ( CZĘŚĆ V pkt. 5.2 tabeli 3 SIWZ ), którego rozstrzygnięcie 

skutkowało zawarciem niniejszej umowy. Powyższe dotyczy w szczególności personelu 

wymienionego w §6 umowy. 1.3 zmian osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad 

przedmiotem umowy; 1.4. zmian podwykonawców wymienionych w §7 ust. 1 niniejszej umowy, pod 

warunkiem że ich kwalifikacje oraz wyposażenie w sprzęt gwarantuje odpowiednią jakość lub 

terminowość robót. 1.5. zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót tylko i 

wyłącznie w takim przypadku gdy będzie to uzasadnione i niezbędne dla prawidłowej realizacji 

umowy lub uzyskania założonego efektu i będzie to bezspornie wynikać z okoliczności związanych z 

przebiegiem procesu inwestycyjnego. Zakres powyższych zmian nie może być utożsamiany z 

robotami i zamówieniami dodatkowymi. 1.6. zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §8 

ust. 6 niniejszej umowy, 1.7. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania 



niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług, 1.8. zmiana sposobu rozliczenia 

wynagrodzenia z Wykonawca, w przypadku modyfikacji sposobu rozliczania projektu przez instytucje 

finansujące ( Zamawiający, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ), 1.9. zmiana wysokości 

kwoty wynagrodzenia rocznego przewidzianej w HRF, na dany rok celem realizacji zamówienia. 

1.10. zaistniałych omyłek pisarskich lub rachunkowych, 1.11. zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 1.12. powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 1.13. zmiana danych identyfikacyjnych - 

zmiana nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych i innych. 1.14. zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 1.15. innych okoliczności, które nie były znane w 

chwili zawarcia umowy, a wprowadzone zmiany do umowy są korzystne dla Zamawiającego. 2. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 3. Wszelkie zmiany i 

uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ukw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biuro ds. Zamówień Publicznych ul. Chodkiewicza 30, Instytut 

Pedagogiki Kwestura pokój 04, 85-064 Bydgoszcz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, Sekretariat Kanclerza, pokój 108. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


