
Jelenia Góra: Zamek Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - I 

etap 

Numer ogłoszenia: 134708 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" , ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia 

Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7523627, faks 075 7523627. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pttk-jg.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamek Chojnik Jelenia Góra - 

ratowniczy remont murów pallacium - I etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej Górze-

Sobieszowie - I etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 85/25.11.1949 

r. Obiekt znajduje się na terenie górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez 

Karkonoski Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz materiałów i 

sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże placu budowy wymaga uzyskania 

pozwolenia Karkonoskiego Parku Narodowego i jest płatny, dlatego Zamawiający zaleca 

Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze specyfiką obiektu. Zakres 

robót: wykonanie drewnianych daszków zabezpieczających, wygrodzenie miejsc i stref 

niebezpiecznych, postawienie rusztowań po wewnętrznej stronie murów, osadzenie i montaż 

tymczasowych elementów (przypór) stabilizujących górne partie muru, ostrożny demontaż 

piaskowcowych nakryw z korony murów zgodnie z programem prac konserwatorskich, 

postawienie rusztowań po zewnętrznej stronie murów, zabezpieczenie stalowych spiralnych 

schodów, zabezpieczenie zieleni porastającej mury, wypełnienie pęknięć w murach, usunięcie 

traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach przewidzianych do 

bezzwłocznej kontynuacji prac, przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów 

murów i osadzenie luźnych kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, wiercenie otworów i 

montaż kotew najwyższego rzędu wzmocnienia murów siatkami, wiercenie otworów, montaż 



kotew i wykonanie wzmocnienia zachodniej ściany siatką z linek stalowych, bez wypełnienia 

spoin, skucie cementowej wylewki z odsadzki korony muru dolnego, wykucie, miedzy 

przyporami tymczasowymi, w odsadzce korony muru koryta pod wieńce, wykonanie 

fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego 

rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, 

napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym 

fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), demontaż tymczasowych 

stalowych elementów stabilizujących górne partie muru, wykucie koryt pod uzupełnienie 

ciągłości wieńców (w miejscach po usuniętych tymczasowych przyporach), uzupełnienie 

brakujących fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem 

kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia 

górnej partii muru, napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych 

odpowiadających wykonanym uzupełnianym fragmentom wieńca (w miejscach 

przewidzianych projektem), konserwacja, rekonstrukcja i montaż piaskowcowych nakryw 

korony murów zgodnie z programem prac konserwatorskich, estetyzacja wieńców w murach 

zewnętrznych, spoinowanie murów, impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni 

murów, demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy. CPV: 45100000-8 

przygotowanie terenu pod budowę, 45262500-6 roboty murarskie i murowe, 45223100-7 

montaż konstrukcji metalowych, 45223200-8 roboty konstrukcyjne, 45442300-0 roboty w 

zakresie ochrony powierzchni, 45212354-2 roboty budowlane w zakresie zamków, 45262510-

9 roboty kamieniarskie, 45422000-1 roboty ciesielskie, 45110000-1 roboty rozbiórkowe i 

ziemne, 45262300-4 betonowanie, 44212310-5 rusztowania. Przedmiot zamówienia został 

opisany w: - Projekcie budowlano-konserwatorskim ratowniczego remontu murów pallacium 

zamku Chojnik, - Programie prac konserwatorskich, - Ekspertyzie stanu technicznego murów 

pallacium zamku Chojnik, - Przedmiarze robót. Powyższa dokumentacja jest dostępna na 

stronie www.pttk-jg.pl w zakładce: Przetargi. Wykonawca jest obowiązany przygotować 

ofertę oraz realizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących założeń: 1. 

W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na terenie zamku Chojnik, w 

którym odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest obowiązany tak je zaplanować i 

wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch 

turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki bezpieczeństwa dla zwiedzających zamek. 2. 

W każdą niedzielę prace nie mogą być wykonywane, a teren budowy winien być przez 

Wykonawcę zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 3. Ze względu na 

organizowanie przez Zamawiającego publicznej imprezy, która nie może zostać odwołana ani 

przełożona, w okresie od 20.08.2016 r. do 21.08.2016 r. - prace nie mogą być wykonywane. 

Wykonawca robót zabezpieczy terenu budowy (w szczególności rusztowania) lub zastosuje 

zabezpieczenia uniemożliwiające wspinanie się na nie przez uczestników imprez albo też 

poprzez zastosowanie dozoru osobowego - ochrony), które umożliwią Zamawiającemu 

prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanej imprezy. Za wszelkie wypadki 

na uczestnikach imprezy, które wystąpią w/w terminie oraz na obszarze objętym robotami 

budowlanymi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosić będzie wyłącznie 

Wykonawca robót. 4. Materiały użyte do przemurowań murów muszą być dostosowane pod 

względem właściwości fizycznych i wyglądu zewnętrznego do kamieni wbudowanych w 

ściany i mury. 5. Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo-

terminowo-finansowy, który będzie przedstawiał zakres rzeczowy i koszty wykonania 

poszczególnych rodzajów prac w ujęciu miesięcznym, i który będzie stanowił podstawę do 

wystawiania faktur częściowych. W każdej fakturze częściowej koszty wywiezienia gruzu, 

ręcznego przenoszenia ładunków oraz koszty rusztowań nie mogą stanowić więcej niż 50% 

wartości netto faktury. Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy winien stanowić 

załącznik do oferty. 6. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy 



czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do 

opisu przedmiotu zamówienia, oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 

ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w 

tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia o 

paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 7. 

Wszystkie proponowane materiały budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz w I gatunku, 

a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań 

szczególnych. 8. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą 

posiadać atesty, certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w 

tym Prawa Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu i 

stosowanie w budownictwie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 

Ochrona zabytków oraz ze środków finansowych Miasta Jelenia Góra i PTTK.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00-6, 45.21.23.54-2, 45.22.31.00-7, 

45.22.32.00-8, 45.44.23.00-0, 45.26.25.10-9, 45.42.20.00-1, 45.26.23.00-4, 44.21.23.10-5. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 

000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. 3. 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z 2015 

poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 



bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 

0000 0005 1400 0193. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - ratowniczy remont 

murów pallacium zamku Chojnik - I etap. 5. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu 

przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w 

gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego - w Jeleniej 

Górze, Oddział PTTK Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86, I piętro - przed upływem terminu 

składania ofert. 7. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) 

nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu 

ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi 

(Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego 

wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności: a) Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) 

Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego 

pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem 

związania ofertą wskazanym w SIWZ. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego Działu SIWZ. 9. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający 

zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 8 niniejszego Działu SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w terminie 5 dni od daty dokonania wyboru 

jego oferty jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) 



zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

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 spełnił warunek dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie, minimum dwa zamówienia obejmujące swym 

zakresem remont obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o 

wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każde. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej 

jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), 

posiadającą co najmniej trzyletnią (łącznie 36 miesięcy) praktykę zawodową 

na budowie przy zabytkach nieruchomych - zgodnie z art. 37c ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli a) posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową na kwotę min. 500 000 PLN, b) przedstawi opłaconą polisę 

ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN. 

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: 



 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; 

 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 do 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 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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

podmiot 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: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Okres gwarancji - 20 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE A 


