
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip 

 
Ogłoszenie nr 64940 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.  

Dąbrowa Górnicza: Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego w budynku 

Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

 

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2219071a-b25f-4add-aefc-0bca6cff460c&path=2017/04/20170412/64940_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2219071a-b25f-4add-aefc-0bca6cff460c&path=2017/04/20170412/64940_2017.html
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=2219071a-b25f-4add-aefc-0bca6cff460c&path=2017/04/20170412/64940_2017.html


Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 26791560700000, ul. Aleja Róż  1, 41300   

Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326390561, e-mail 

zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl, faks 6390569.  

Adres strony internetowej (URL): http://www.nemo-

wodnyswiat.pl/index.php?page=bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot Prawa Publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy 

i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia  
tak  

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=bip 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

Osobiście bądź przesyłką pocztową 

Adres:  

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 



Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wentylacji hali 

basenu rekreacyjnego w budynku Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza w 

Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

wykonanie robót budowlanych remontowych zgodnie z projektami wykonawczymi 

p.n.: Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego w budynku „Nemo-Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza” w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1, zgodnie z 

przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. Obiekty kubaturowe: 1. Hala rekreacji (z nieckami, holem) - 

1500,38 m2 Podbasenie 2075,35 m2 Powierzchnie łącznie 3 575,73 m2 

1.1.konstrukcja i architektura 1.2. wewnętrzne instalacje elektryczne 1.3. 

wewnętrzne instalacje sanitarne 1.3.1. Wentylacja i klimatyzacja 1.4. wewnętrzne 

instalacje teletechniczne 1.4.1. System automatyki instalacji wentylacji Wykonawca 

przyjmując do wykonania ww. przedmiot umowy obowiązany jest wykonać je ze 

szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować 

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

Uwaga: 1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót 

celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i 

zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki 

nie rozpoznania lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu 

miejsca wykonywanych robót. 2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a 

następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 

tej dokumentacji. 3. Tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że 



zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacja projektową oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach. 4. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), w tym względzie kierownik 

budowy opracuje plan BIOZ. 5. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę 

odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze.zm) 

oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) 

oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 

r. poz. 672 ze zm.). 6. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w 

zakresie wytwarzania odpadów. Zamawiający wymaga od wykonawcy 

przedstawienia kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów powstałych 

podczas realizacji inwestycji. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach. 7. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć teren robót. 8. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia 

znajdującego się na terenie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 9. Nie 

przewiduje się odzysku materiałów pochodzących z demontażu do ponownego 

wykorzystania, materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione i zutylizowane 

zgodnie z ustawą o odpadach. 10.Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

/inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. 11.Wykonawca zobowiązuje się do 

opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji prac planu BIOZ, 

wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych przez 

inspektora. 12.Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów do 

unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót. 13. Jeżeli w związku z realizacją 

przedmiotu umowy pojawi się konieczność uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, 

uzgodnień lub opinii innych podmiotów, w tym organów administracji, wykonawca 

zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. Jeżeli w związku z realizacją 

przedmiotu umowy pojawi się konieczność przeprowadzenia postępowań 

administracyjnych, koszty z nimi związane poniesienie wykonawca. 14. 

Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

14.1. W terminie 3 dni przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących 

robotę budowlaną objętą niniejszą umową, w szczególności osób wykonujących 

prace fizyczne związane w wykonywaniem robót budowlanych. 15. Wymagany 

minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca wykona 

3 przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację urządzeń. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis, przeglądy i konserwację 

wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji lub rękojmi, których 

serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w 

celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. W 

stosunku do wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji okres gwarancyjny nie 

biegnie dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do 

czasu upływu terminu gwarancyjnego z zastrzeżeniem art. 581 §1 k.c.. 

Potwierdzeniem zakończenia okresu gwarancji będzie podpisany przez obie strony 

protokół odbioru pogwarancyjnego. 16.Zamawiający, powoła Inspektora Nadzoru, 



który w imieniu Zamawiającego, będzie zarządzał, koordynował realizację zadania 

oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami 

Zamawiającego. 17.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu 

obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się 

personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 

Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości 

zamówienia podstawowego, zakres zamówień uzupełniających: CPV: 45.20.00.00-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.30.00.00-0 Roboty 

instalacyjne w budynkach 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.40.00.00-1 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
data zakończenia: 15/09/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe Nie dotyczy 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe Nie dotyczy 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże: a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

remoncie/budowie/przebudowie lub nadbudowie obiektów o wartości minimum 

1.000.000,00 zł brutto każda, b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 



remoncie/rozbudowie/budowie instalacji wentylacji mechanicznej o wartości co 

najmniej 1 000.000,00 zł brutto każda, Wymaga się, aby roboty budowlane 

wykonane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

oraz były należycie wykonane, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy 

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej 

podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz 

analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 

podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej 

mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców 

wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie 

powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje 

lub będzie dysponował): a) do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - 1 osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do 

kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy. 

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości 

zadania ze strony Wykonawcy oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie 

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U.2016 r. poz. 

1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj. 

osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w 

art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). b) do pełnienia 

funkcji Kierownika Robót (branża elektryczna) - 1 osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji Kierownika Robót branży elektrycznej oraz zrzeszoną we właściwym 

samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. 

U.2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze 

zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których 

mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 

c) do pełnienia funkcji Kierownika Robót (branża sanitarna) - 1 osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

do kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót 

branży instalacyjnej oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym 



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U.2016 r. poz. 1725) lub 

spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj. osobą, której 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy 

z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Uwaga: Zamawiający nie 

dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. 

uprawnień przez jedną osobę. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp nie  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, 

stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku 

Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa 

zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 



lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w 

walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia na 

polskie złote według Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania. Jeżeli zakres robót 

przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w 

wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi 

przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie doświadczenia. 2.Wykazu osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 3.Dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu: - 

dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta 

ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

podmiot udostępniający zasoby. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -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 (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu 



składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na 

następujący nr konta: ING Bank Śląski 83 1050 12.72 1000 0022 7767 64 62 z 

dopiskiem Wadium na zadanie: Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego w 

budynku „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” w Dąbrowie Górniczej przy 

Alei Róż 1. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, 

gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu 

składnia ofert. 5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w 

oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument 

wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył 

integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli 

na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6.Zamawiający zwróci 

wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 a) 

niniejszego rozdziału SIWZ. 7.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, 

na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub 

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 

najkorzystniejszej, b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zawarcie umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 11.Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał 

będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

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

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  



Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

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

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

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

zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 



specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Okres gwarancji  30 

Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy 
10 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 

(przetarg nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1.W przypadkach niżej podanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 2.Zmiany te mogą być 

inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i mogą dotyczyć: -zmiany 

ilości, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 

proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, -realizacji dodatkowych robót 

budowlanych, -realizacji zamówień uzupełniających, -aktualizacji bądź zmiany 

rozwiązań projektowych, -zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, -zmiany 

wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, -zmiany technologii 



wykonania robót, Zmiana umowy dotycząca którejkolwiek z ww. przesłanek jest 

związana z możliwością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim 

stosunku, adekwatnym do zmiany umowy. -zmiany w kolejności i terminach 

wykonywania robót budowlanych. 3.Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, 

jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez 

wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami 

ponosi Wykonawca. 4.Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia może nastąpić w przypadku: -realizacji dodatkowych robót 

budowlanych, -realizacji zamówień uzupełniających, -zawieszenia przez 

Zamawiającego wykonania robót, -przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, -działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie 

posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa Wykonawcy, niemożliwe do 

przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można 

im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w 

stosunkach kupieckich ( art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego 

spełnienia świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku 

itp.), -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -przeszkód technicznych w 

pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin 

wykonania zamówienia, -wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót. 5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

również w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług: -

Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia wg zasady: netto bez zmian, podatek 

VAT zostanie zmieniony zgodnie z ustawową zmianą, cena brutto zostanie 

zmieniona co wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany stawki VAT. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 27/04/2017, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 



członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


