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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 30

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-064 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523419163

Osoba do kontaktów:  Magdalena Bochniak

E-mail:  zampub@ukw.edu.pl Faks:  +48 523608206

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ukw.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Uczelnia publiczna

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Roboty budowlane i modernizacja obiektów „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu – II etap"

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i modernizacja obiektów „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i
Sportu – II etap” wraz z infrastrukturą, zaprojektowanych na nieruchomości
w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2, działki nr 82/2, 82/4, 84/9, 254/1, 308/12, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17,
308/18, 308/21, 308/22, 308/23 (obręb 178). Etap 1.
Teren działki jest ogrodzony, dojazd odbywa się od strony ulicy M. Curie-Skłodowskiej, miejsca parkingowe
znajdują się od północnej strony budynku basenu (A) oraz z prawej strony drogi dojazdowej. Działka i teren,
na którym projektuje się przedmiotowy obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską oraz nie leżą na obszarze
eksploatacji górniczej.

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
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Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Informacje ogólne
a. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i modernizacja obiektów „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej
i Sportu – II etap” wraz z infrastrukturą, zaprojektowanych na nieruchomości
w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2, działki nr 82/2, 82/4, 84/9, 254/1, 308/12, 308/14, 308/15, 308/16, 308/17,
308/18, 308/21, 308/22, 308/23 (obręb 178). Etap 1.
Teren działki jest ogrodzony, dojazd odbywa się od strony ulicy M. Curie-Skłodowskiej, miejsca parkingowe
znajdują się od północnej strony budynku basenu (A) oraz z prawej strony drogi dojazdowej. 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, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, a także zmiany i uzupełnienia do dokumentacji projektowej.
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 a także zmiany i uzupełnienia do dokumentacji projektowej Dokumentacja ta (załączona jako
pliki .pdf) stanowi integralną część niniejszej SIWZ i przy sporządzaniu oferty obowiązujący jest zawarty w niej
zakres projektowanych i przewidywanych robót.
c. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na:
i. rozbiórka istniejących obiektów: budynku obsługi kortów, budynku restauracyjnego oraz wszystkich trybun,
ii. budowa budynku dydaktyczno- usługowego E w technologii tradycyjnej murowanej, strop żelbetowy,
iii. budowa zespołu boisk sportowych: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko plażowe o nawierzchni z piasku kwarcowego,
iv. modernizacja kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej,
v. ogrodzenie całego terenu objętego pozwoleniem na budowę, ogrodzenie kortów, piłkochwyty, bramy i furtki,
vi. wykonaniu wewnętrznych instalacji wod.-kan., wentylacyjnych, klimatyzacji, centralnego ogrzewania,
elektrycznych i słaboprądowych ( budynek nie będzie wyposażony w instalację gazową),
vii. przebudowie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych, ciepłociągu,
viii. wykonaniu chodników i placów utwardzonych ,
ix. wykonaniu elementów małej architektury oraz zagospodarowaniu terenu, zieleni, wycince drzew itp.,
x. demontażu istniejących sieci kolidujących z projektowaną budową budynku E, tj. kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociągowej, sieci energetycznej i sieci cieplnej.
xi. budowa oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych i kortów.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45210000  
 45400000  
 45111291  
 45231000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45212200  
 45110000  
 45320000  
 45232460  
 45310000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  20   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych)
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Kredyt Bank SA Oddział Bydgoszcz nr 92150013601213600186020000
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować
cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt
11.2.a) rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.
11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku
gdy:
11.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY
1. ( zasady fakturowania) Ustala się następujące zasady rozliczeń finansowych Zamawiającego i Wykonawcy,
które związane są ze współfinansowaniem przedmiotu umowy w oparciu o umowę zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz a Województwem
Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
1.1. faktury kwartalne (faktury częściowe) za wykazane w ważnym HRF i wykonane roboty w danym kwartale
zgodnie z ich stanem procentowego zaawansowania robót, odebrane przez Zamawiającego w trybie §10 ust. 2
niniejszej umowy.
Do faktur VAT kwartalnych Wykonawca załączy, pod rygorem wstrzymania płatności, protokół odbioru
częściowego zaawansowania robót, w układzie rzeczowym i finansowym, sporządzony przez kierownika
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budowy i kierowników robót, których dotyczy, zaakceptowany przez odpowiedniego inspektora nadzoru i osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Ostatnia prawidłowo wystawiona faktura w danym roku, niezależnie od płatności kwartalnej, musi wpłynąć do
Zamawiającego nie później niż 30 listopada danego roku realizacji przedmiotu umowy.
1.2. faktura VAT końcowa, wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. ( rozliczenia z podwykonawcami ) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych z nimi
umowach.
3. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umowy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej składanej
Zamawiającemu faktury poniżej wymienione dokumenty dotyczące robót wykonanych przez podwykonawcę/-ów
w zakresie, którego dotyczy faktura Wykonawcy:
3.1. kopie wydruków bankowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy ( wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy ) oraz
3.2. pisemne oświadczenie podwykonawcy /-ów o zapłacie należnego im wynagrodzenia wraz z informacją o
kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem
odmowy przyjęcia faktury.
4. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub części
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia
bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego
żądania fakturą i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych przez Wykonawcę robót,
Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Wykonawca w takim
przypadku ma obowiązek skorygowania faktury o wartość odpowiadającą wartości faktury złożonej przez
podwykonawcę.
5. ( wstrzymanie płatności) W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy, o której
mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku oświadczeń lub oświadczenia, o których mowa w
§ 9 ust. 3 lub w przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę bądź stwierdzenia przez Zamawiającego choćby
jednego przypadku nie uregulowania podwykonawcom należności z tytułu realizacji zleconych im robót,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Wykonawcy płatności w całości lub odpowiedniej części
do czasu uregulowania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań należnych podwykonawcom.
W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy w całości lub w części, w okolicznościach określonych w
zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę, żeby we wskazanym przez Zamawiającego terminie
zapłacił podwykonawcom zaległe należności lub zawarł umowę przelewu odpowiedniej części lub całości
wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców, o których mowa
w zdaniu poprzednim, za roboty wykonane przez nich w ramach niniejszej umowy, a nie zapłacone przez
Wykonawcę, zwalniając Zamawiającego w zakresie przelanej wierzytelności z długu wobec Wykonawcy.
6. (termin płatności) Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 45 dni
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
7. ( zapłata) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy, z powodu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy nie
przysługują odsetki ustawowe.
9. ( prawo potrącenia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód ( §4 ust. 4 pkt. 4.30
umowy) i kar umownych ( §13 umowy), wypłaty wypłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcy (§ 9
ust. 4), jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.27 umowy.
10. (opóźnienie w zapłacie) Strony ustalają, iż opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy
na podstawie dwóch kolejnych faktur, złożonych zgodnie z zapisami niniejszej umowy, nie stanowi podstawy
do wstrzymania robót przez Wykonawcę, odstąpienia przez niego od umowy tudzież jej rozwiązania, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
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_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Wiedza i Doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) Należycie wykonał co najmniej 1 zadanie – polegające na budowie 1 budynku o kubaturze min. 3 tys.
M3 , zawierający wszystkie instalacje wewnętrzne (w szczególności: wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja,
elektryka) wraz z infrastrukturą zewnętrzną (place, drogi, zieleń) o wartości minimum 4,0 mln zł brutto oraz 1
zadanie polegające na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z uzyskaniem
autoryzacji producenta.
i
2) Wartość robót (w przedmiocie budowy budynku o kubaturze min. 3 tys. M3 , zawierający wszystkie instalacje
wewnętrzne wraz z infrastrukturą zewnętrzną o wartości minimum 4,0 mln zł brutto) wykonanych nienależycie
z przyczyn zależnych od Wykonawcy* (NWRW) stanowi nie więcej niż 5% wartości wszystkich robót w
przedmiocie wyżej opisanym (R) z wyjątkiem robót wykonanych nienależycie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy** (NWRNW).
*roboty wykonane nienależycie z przyczyn zależnych od Wykonawcy to roboty stanowiące przedmiot umowy:
- niezrealizowanej z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- od której dowolny Zamawiający (lub inny podmiot na którego rzecz wykonywana była robota) odstąpił, którą
rozwiązał albo wypowiedział z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność a wartości
niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy;
- na podstawie której Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 5%
wartości umowy.
**roboty wykonane nienależycie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to roboty stanowiące przedmiot
umowy:
- niezrealizowanej z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub innego podmiotu na którego rzecz wykonywana
była robota;
- niezrealizowanej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. siła wyższa;
- od której dowolny Zamawiający (lub inny podmiot na którego rzecz wykonywana była robota) lub Wykonawca
odstąpił, którą rozwiązał albo wypowiedział z powodu okoliczności za które Zamawiający (lub inny podmiot na
którego rzecz wykonywana była robota) ponosi odpowiedzialność.
Jako roboty wykonane należy rozumieć roboty dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa
Przejęcia.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.
Badając spełnianie części warunku, o którym mowa w punkcie oznaczonym 2), Zamawiający obliczy wartość
procentową NWRW w stosunku do (R-NWRNW) - RZ:
NWRW x 100
RZ (%) = (R-NWRNW)
Gdy RZ>5% warunek nie będzie spełniony.

III.2) Warunki udziału:
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania
- złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.1.3. 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 ofert,
8.1.4. 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 ofert,
8.1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.1.6.a. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób.
8.1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.2 IDW należy - pod rygorem wykluczenia z
postępowania – do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.2. Wykaz robót budowlanych, 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
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi formularz 3.2. - „Wiedza i
doświadczenie”.
Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
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3) Zamawiający zawęża wykaz do robót, których przedmiotem jest budowa budynku o kubaturze min. 3 tys.
M3 , zawierająca wszystkie instalacje wewnętrzne (w szczególności: wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja,
elektryka) wraz z infrastrukturą zewnętrzną (place, drogi, zieleń) o wartości minimum 4,0 mln zł brutto oraz 1
zadanie polegające na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z uzyskaniem
autoryzacji producenta.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył dowody dotyczące co najmniej po jednej robocie w
przedmiocie wyżej opisanym, wykonanych należycie. Zamawiający żąda podania w wykazie informacji o
wszystkich robotach w przedmiocie wyżej opisanym (łącznie z robotami wykonanymi nienależycie).
8.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi formularz 3.3. - „Potencjał
kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia”.
8.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. Wzór oświadczenia stanowi formularz 3.4. - „Oświadczenie –
posiadanie uprawnień”.
8.2.5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
8.2.6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8.3. W celu uzyskania informacji dotyczących przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający żąda złożenia
- pod rygorem wykluczenia z postępowania - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór
informacji stanowi formularz 3.6. - „Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej”.
8.4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty (np. zobowiązania) mające dowieść, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winny zawierać co najmniej następujące
dane:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowią formularze 3.5. a, b – „Zobowiązanie do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”.
Jeżeli z treści dokumentu (np. zobowiązania) nie będzie wynikać wprost, że podmiot trzeci będzie brał udział
w realizacji zamówienia (Formularz 3.5.a)/zasób będzie wykorzystany przy realizacji zamówienia (Formularz
3.5.b), wówczas Zamawiający uzna iż warunek nie został spełniony.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.1.2.-8.1.4 i 8.1.7 IDW składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) w pkt 8.1.2. – 8.1.4. i 8.1.7. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 8.1.5. i 8.1.6. IDW - składa 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 Pzp oraz
pkt. 10 i 11 ustawy Pzp.
8.6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. IDW, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
8.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1) lit a) i c) oraz pkt 8.5.2) IDW, lub zastępujący je dokument o
którym mowa w pkt 8.6. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w
pkt 8.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.9. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 8.2.1. IDW, zobowiązania o którym mowa w
pkt. 8.4, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Listę lub informację, o których mowa w pkt. 8.3., należy złożyć w oryginale.
8.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt. 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.13. Dokumenty wymagane od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia::
a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. IDW, dokument o którym mowa w pkt. 8.3 oraz dokumenty
wymienione w pkt. 8.1.2.-8.1.7 albo odpowiadające im określone w pkt 8.5. i 8.6. IDW, powinny być złożone
przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 8.2.2.-8.2.6 IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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I. Posiadanie środków finansowych lub wykazanie
zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3.
000 000,00 mln PLN.
II. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5.
000 000,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Potencjał kadrowy
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, na
funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące
wymagania:
I. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik
budowy:
a. minimalna liczba osób:1;
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne sprawowanie
f-cji Kierownika budowy przy realizacji obiektów
kubaturowych, zawierających wszystkie instalacje
branżowe (w szczególności: wod-kan, co, wentylacja,
klimatyzacja, elektryka) wraz z infrastrukturą
zewnętrzną (place, drogi, zieleń) o wartości minimum
4,0 mln zł brutto każdy, posiadanie uprawnień
(wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane lub odpowiadających im innych ważnych
uprawnień budowlanych wydanych na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej obejmujących kierowanie
robotami budowlanymi. Kierowanie budową musi
obejmować pełny, wielobranżowy proces realizacji
nowego obiektu od rozpoczęcia robót do oddania
obiektu do użytkowania.
II. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót:
a. minimalna liczba osób: 1;
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne
sprawowanie f-cji Kierownika budowy lub kierownika
robót przy realizacji
obiektów budowlanych w tym kierowanie robotami
polegającymi na wykonaniu
boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z uzyskaniem
autoryzacji producenta, posiadanie uprawnień
(wymaganych ustawą z dnia 7

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadających
im innych ważnych
uprawnień budowlanych wydanych na mocy wcześniej
obowiązujących
przepisów) do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmujących
kierowanie robotami
budowlanymi.
III. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót o specjalności
Drogowej:
a. minimalna liczba osób: 1
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne
sprawowanie f-cji Kierownika robót przy realizacji robót
drogowych
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie
drogi, posiadanie uprawnień (wymaganych ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub
odpowiadających im innych ważnych uprawnień
budowlanych wydanych na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
drogowej obejmujących kierowanie
robotami budowlanymi.
IV. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót o specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych:
a. minimalna liczba osób: 1
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne
sprawowanie f-cji Kierownika budowy lub kierownika
robót przy realizacji robót w
zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych, posiadanie
uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane lub
odpowiadających im innych ważnych uprawnień
budowlanych wydanych na mocy
wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych obejmujących
kierowanie robotami budowlanymi.
V. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót o specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
a. minimalna liczba osób: 1
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne
sprawowanie f-cji Kierownika budowy lub kierownika
robót przy realizacji robót w
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadanie
uprawnień (wymaganych ustawą z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadających
im innych ważnych uprawnień
budowlanych wydanych na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów) do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmujących
kierowanie robotami budowlanymi.
VI. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót w specjalności
Telekomunikacyjnej:
a. minimalna liczba osób: 1
b. minimalne kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie: minimum dwukrotne
sprawowanie f-cji Kierownika budowy lub kierownika
robót przy realizacj sieci
strukturalnych, posiadanie uprawnień (wymaganych
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane lub odpowiadających im innych
ważnych uprawnień budowlanych
wydanych na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów) do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
telekomunikacyjnej, obejmujących
kierowanie robotami budowlanymi.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy
prawa krajowego – Ustawa Prawo Budowlane art.
12, pkt 7 oraz 12a, w przypadku osób spoza Polski
możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w
państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej
izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu
zawodowego w Polsce na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
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członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 63,
poz. 394).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg
średniego kursu NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego
postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów warunek musi być spełniony
w całości przez jeden podmiot (ten, który będzie
realizował w tym zakresie zamówienie).
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą
spełniać łącznie.
W przypadku warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony
gdy będzie on spełniony w całości przez Wykonawcę,
który będzie realizował w tym zakresie zamówienie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
UKW/BZP-R-39/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  104.20    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

Publikacja bezpłatna SIWZ na stronie internetowej: www.ukw.edu.pl zakładka zamówienia publiczne. Opłata za
jeden pisemny egzemplarz wynosi 104,20 PLN.Płatne gotówką przy odbiorze w kasie Zamawiającego, budynek
E, ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  04/09/2013  Godzina:  09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
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Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 04/09/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Bydgoszcz
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i
w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
3. Środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5. Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.
17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
19/07/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-098894
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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