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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 07.07.2016 r., pod numerem 123455 - 2016  

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

 Zamówienia publicznego               Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)     

 Zawarcia umowy ramowej                 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

 

Adres pocztowy: 83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 

Miejscowość: Pszczółki 

 

Kod pocztowy: 

83-032 

Województwo: 

Pomorskie 

Tel.: 

058 682-94-50 

Faks: 

058 683-91-46 

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.sppszczolki.intertczew.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 

dotyczy): Nie dotyczy. 

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić): Szkoła Podstawowa 

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie  

do potrzeb przedszkola). 

Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z przebudową części parteru budynku nr 3 (nowej szkoły) w zespole 

budynków Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na potrzeby przedszkola wraz z wydzieleniem przedszkola jako strefy 

pożarowej oraz przebudową klatek schodowych na całej wysokości budynku (3 kondygnacje) i zamontowaniem urządzeń 

oddymiających klatki schodowe. 

1. Zakres robót obejmuje, między innymi:  

1.1. Prace rozbiórkowe budowlane: 

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami;  

- demontaż okien przewidzianych do wymiany; 

- rozebranie okładzin ceramicznych ścian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych;  

- rozebranie ścian murowanych;  

- wykonanie otworów w  ścianach murowanych wraz z wykonaniem bruzd dla osadzenia belek nadprożowych,  
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- zerwanie posadzek z wykładziny PCV i dywanowych wraz z frezowaniem posadzek dla wyrównania poziomów  

w łączonych pomieszczeniach oraz z skuciem pozostałości w miejscach rozbieranych ścian w miejscach poszerzanych 

otworów w ścianach;  

- wycięcie otworów w stropach oraz połaci dachowej w celu osadzenia klap oddymiających; 

- rozebranie warstwy docieplającej ścian zewnętrznych w pasach międzyokiennych, w miejscach projektowanej wymiany 

stolarki okienno-drzwiowej. 

1.2. Prace rozbiórkowe sanitarne: 

- demontaż przyborów sanitarnych (umywalki, ustępy, pisuar, baterie umywalkowe) wraz z podejściami; 

- demontaż hydrantów Ø 50. 

1.3 Wykonanie izolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych: 

- wykonanie faset cementowych po obwodzie pomieszczeń; 

- zagruntowanie ścian (do wys. 30 c) i posadzek; 

- wykonanie izolacji powłokowej (folia w płynie) wraz z izolacją naroży taśmami uszczelniającymi.   

1.4 Ściany: 

- wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej  

w klasie odporności ogniowej EI 120 [SC-1]; 

- wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej  

w klasie odporności ogniowej EI 60 [SC-2]; 

- wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej  

bez odporności ogniowej (podwójna płyta g-k obustronnie) [SC-3]; 

wykonanie ściany systemowej z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym i izolacją z wełny mineralnej z płyt 

wodoodpornych [SC-4]; 

- wykonanie zabudów otworów drzwiowych ścianka z płyt g-k (obustronnie pojedynczo) na ruszcie metalowym  

z wypełnieniem wełną mineralną [SC-5]; 

- wykonanie obudów (w pomieszczeniach sanitarnych) z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych (płyty podwójnie) 

na ruszcie metalowym, ze wzmocnieniami w miejscach projektowanego montaż umywalek) [OB.-1]; 

- wykonanie przesklepień poszerzanych otworów pomiędzy łączonymi pomieszczeniami (z ceowników walcowanych); 

- licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych płytkami glazurowanymi do wys. 210 cm powyżej poziomu posadzki,  

wraz z zabezpieczeniem narożników wypukłych listwami aluminiowymi anodowanymi; 

- uzupełnienie tynków w miejscach rozbieranych ścian, poszerzanych otworów w ścianach, 

- wymiana kratek wentylacyjnych, 

- malowanie ścian wraz z zagruntowaniem powierzchni i szpachlowaniem powierzchni; 

- malowanie ścian wraz z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń (w tym klatek schodowych); 

- montaż w salach zajęć osłon na grzejniki [OG].   

1.5. Sufity: 

- uzupełnienie tynków w miejscach rozebranych ścian; 

- obudowy belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi mocowanymi na rusztach metalowych (belki pod stropem 

w miejscach montaż klap oddymiających należy obudować płytami gipsowo – kartonowymi ognioodpornymi); 

- w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie gładzi gipsowych wraz z zagruntowaniem powierzchni i malowanie farbami 

emulsyjnymi; 

- w pozostałych pomieszczeniach przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie farbami emulsyjnymi.   

1.6 Posadzki: 

- uzupełnienie posadzek cementowych w miejscach rozebranych ścian; 

- w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie izolacji z folii polietylenowej wraz z izolacją z płyt styropianowych 

wodoodpornych gr. 2 cm i wykonaniem posadzki cementowej zbrojonej; 

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych; 

- wykonanie wylewek samopoziomujących wraz z gruntowaniem powierzchni w salach zajęć i szatniach, wnękach 

podokiennych i miejscach poszerzeń otworów w ścianach; 

- wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych zgrzewanych wraz z cokołami, impregnacją wzmacniającą wykładziny  

i ich nabłyszczeniem.   

1.7 Stolarka i ślusarka: 

- montaż w ściance SC-1 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 60, - montaż  

w ściankach SC-2 drzwi metalowych przeszklonych dwuskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30; 

- montaż drzwi metalowych pełnych o odporności ogniowej EI 60 przy wejściach do piwnic; 

- montaż drzwi pełnych drewnianych (płycinowych) wraz z ościeżnicami do pomieszczeń sanitariatów  

i szatni; 

- montaż ścianek systemowych z drzwiami z kompaktowego laminatu wysokociśnieniowego w pomieszczeniach 

sanitarnych – drzwi do kabin ustępowych dwuskrzydłowe, bez zamków. Ścianki na stopkach regulowanych 

wysokościowo; 

-  montaż okien metalowych stałych o odporności ogniowej EI 60.   

1.8 Wymiana docieplenia elewacji, w miejscach wskazanych w dokumentacji: 

- demontaż istniejącego docieplenia z płyt styropianowych; 

- przygotowanie powierzchni do wykonania ocieplenia wełną mineralną; 

- uzupełnienie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm; 

- uzupełnienie tynku cienkowarstwowego po uprzednim wklejeniu 2 warstw siatki z włókna szklanego.   

1.9 Roboty sanitarne: 
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- montaż umywalek z półnogami, z otworami na baterie stojące; 

- montaż ustępów typu kompakt; 

- montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem; 

- montaż podejść kanalizacyjnych i wodociągowych do przyborów sanitarnych; 

- montaż szafek wraz ze zlewozmywakami; 

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowej; 

- montaż poręczy w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych.    

1.10 Pozostałe prace: 

- dostawa i montaż podnośnika – platformy dla osób niepełnosprawnych; 

- dostawa i montaż klap oddymiających wraz z wykonaniem przejścia przez strop i dach oraz obrobieniem klap 

dymowych w połaci dachowej; 

- wymiana istniejących hydrantów na hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym wraz z badaniem wydajności hydrantów  

po wymianie; 

- zabezpieczenie przejść rurociągów przez ściany z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym  

o odporności ogniowej EI 60 i EI 120 (parter, wydzielenie klatki schodowej K-1). 

Roboty należy wykonać w obiekcie czynnym przy zachowaniu należytej staranności oraz szczególnej ostrożności 

zwłaszcza w okresie odbywających się zajęć. 

Kolorystykę stolarki okienno-drzwiowej, elewacji, ścian i posadzek w pomieszczeniach należy uzgodnić  

z Zamawiającym. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4   

do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów  

i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują 

one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) 

parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz 

kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 

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

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Nie dotyczy. 

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45.26.27.00-8 

 

Dodatkowe przedmioty 45.30.00.00-0 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):         tak      liczba części:  ….      nie    

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Okres w miesiącach: ……….    lub    dniach: 30 dni 

lub   

data rozpoczęcia:  ………………… (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: …………………. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Zamawiający ustala wadium w wysokości 10.000,00zł. 
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 III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia           tak      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   
Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na budowie lub przebudowie obiektów 

użyteczności publicznej o pow. min. 600 m
2
.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: 

a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie,  

b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót  

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

wodociągowych  i kanalizacyjnych, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie,  

c) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca 

co najmniej  3 letnie doświadczenie.  

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.  

z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 
III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa     

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 420.000,00 zł.  

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na 

PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia 

składania ofert. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. 
 
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  
X   wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 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; 

X  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

X    opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć:  

Х   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

X   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.  
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
Х   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz warunki 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego (znajdujące się w druku Oferta – pkt 3); 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają 

zastosowanie postanowienia § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę 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, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy 

Pzp - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ; 

4. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331  

z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wypełniony druk oferty - o treści odpowiadającej drukowi Oferty stanowiącej część II SIWZ. 
 

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                    Przetarg ograniczony       

Negocjacje z ogłoszeniem                    Dialog konkurencyjny            

Licytacja elektroniczna       

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia                                                          

Kryteria 

1. CENA 

2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI 

Znaczenie 

90 % 

10 % 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna 

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona:                                               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      nie  

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej 

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

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych 

warunków jej wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

- klęski żywiołowe,  

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,  dokonanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi  
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lub terenowymi, w szczególności:  

- niewypały i niewybuchy, 

- wykopaliska archeologiczne, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót; 

d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod 

inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych  

do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń  

i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli nieruchomości; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie 

ukończenie zamówienia w terminie umownym. 

2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji  

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenia kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonanie 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres 

Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w 

SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla 

skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających na zaproponowaną osobę); 

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

6. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych. 

7. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę.  

Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

a) zmiana danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

dotyczy):szkolapszczolki.naszbip.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy w Pszczółkach 

83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18 

pokój nr 1 - sekretariat  
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): 

Data:    22/07/2016   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 10:30 

Miejsce: Urząd Gminy w Pszczółkach 

               83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18 

               pokój nr 1 – sekretariat 
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IV.4.5) Termin związania ofertą 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): 

Nie dotyczy. 
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): 

Nie dotyczy. 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  

(jeżeli dotyczy):           

Niedotyczy. 
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 

 

     tak      nie  

 
Dyrektor  Szkoły Podstawowej 

                                                          im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

                                                       Marzena Biernacka 

 


