
 

Polska-Ostrołęka: Roboty budowlane w zakresie muzeów 

2017/S 056-103055 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Roboty budowlane 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) 

361355350 

Romualda Traugutta 19 

Ostrołęka 

07-410 

Polska 

Osoba do kontaktów: Jacek Karczewski 

Tel.: +48 297142768 

E-mail: jacekkarczewski@muzeumzolnierzywykletych.pl 

Faks: +48 297142768 

Kod NUTS: PL122 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.muzeumzolnierzywykletych.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: http://muzeumzolnierzywykletych.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:  

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

550055819 

Berka Joselewicza 1 

Ostrołęka 

07-410 

Polska 

Osoba do kontaktów: Czesław Kowalczyk 

Tel.: +48 297650508 

E-mail: kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl 

Faks: +48 297650504 

Kod NUTS: PL122 

Adresy internetowe: 

mailto:jacekkarczewski@muzeumzolnierzywykletych.pl?subject=TED
http://www.muzeumzolnierzywykletych.pl/
http://muzeumzolnierzywykletych.pl/
mailto:kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl?subject=TED


Główny adres: www.otbs.com.pl 

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

następujący adres:  

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

550055819 

Berka Joselewicza 1 

Ostrołęka 

07-410 

Polska 

Osoba do kontaktów: Czesław Kowalczyk 

Tel.: +48 7650508 

E-mail: kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl 

Faks: +48 297650504 

Kod NUTS: PL122 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.otbs.com.pl 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inny rodzaj: muzeum 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Inna działalność: Kultura, Edukacja 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy 

ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych. 

II.1.2)Główny kod CPV 

45212313 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 23 008 797.00 PLN 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

http://www.otbs.com.pl/
mailto:kowalczyk.czeslaw@otbs.com.pl?subject=TED
http://www.otbs.com.pl/


45223500 

45112700 

45330000 

45350000 

45262400 

45223200 

45112710 

45311200 

45233200 

45331200 

45332000 

45430000 

45300000 

45410000 

45332200 

45233220 

45400000 

45331000 

45233226 

45262500 

45331100 

45421130 

45221113 

45261000 

45316100 

45453000 

45310000 

45421000 

45443000 

45331220 

45111200 

45223100 

45432100 

45311000 

45320000 

45111100 

45450000 

45223000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL122 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Polska, województwo mazowieckie, miasto Ostrołęka, ul. Traugutta 19. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania 

inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych” na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) obejmujacych w 

szczególności: 

a) przebudowę i rozbudowę budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 

wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej w ulicy; 

b) zagospodarowanie terenu wokół budynków; 

c) budowę drogowego obiektu inżynierskiego – kładki pieszej nad ulicą Traugutta wraz z 

odwodnieniem; 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów koniecznych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wykonanego zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2.Termin wykonania zamówienia – do dnia 29.06.2018 r., z tym że wykonanie ostatniego z 

budynków A,D,E zakończy się do dnia 30.04.2018 r. 

Data wskazana jako początek okresu obowiązywania zamówienia w pkt.II.2.7) ogłoszenia o 

zamówieniu jest datą planowaną i może ulec zmianie. 

Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie robót oraz ich 

odbiór końcowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) 

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarach robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. 

4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 

550.000,00 PLN. 

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

7.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 

ust.1 pkt 6 ustawy pzp. 

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

10.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 



ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

11.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

12.Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria 

oceny ofert: 

a) cena (60 %), 

b) Doświadczenie Kierownika Budowy (20 %); 

c) Okres gwarancji na wykonane roboty (20 %). 

13.Przedmiotowe zamówienie będzie finansowane z dotacji celowej ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 

14.Tryb udzielenia zamówienia-przetarg nieograniczony. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 23 008 797.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Początek: 19/05/2017 

Koniec: 29/06/2018 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zawartość Oferty: 

1)Formularz Oferty wg załącznika 1 do SIWZ, 

2)Wykaz Cen Elementów Robót wg załącznika 1A, 

3)Dokument/y JEDZ wg załącznika 2, 



4)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa Pełnomocnik, 

5)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie 

zasobów przez te podmioty) (jeśli dotyczy), 

6)dowód wadium. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

I. Podstawy wykluczenia wykonawców: art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 ustawy pzp. 

II. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw wykluczenia. Oświadczenie 

składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 

sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument stanowi 

odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 



oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców w/w oświadczenie 

składa każdy Wykonawca. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000 

PLN; 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 PLN; 

c) osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat 

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości 

co najmniej 25 000 000 PLN. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w pkt c) spełniać musi przynajmniej jeden z Wykonawców. Warunki określone w 

pkt a) i b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać 

łącznie. 

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 

innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak 

średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i wskazane w jednolitym dokumencie: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

c) część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, z oznaczeniem podmiotu na 

rzecz którego został sporządzony, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane 

jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 

jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku 

zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia 



sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz 

aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć́ wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a,b,c powyżej, zamawiający dopuszcza 

złożenie przez wykonawcę̨ innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy 

Pzp. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

I. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

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

a) co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące zakresem 

budowę/rozbudowę/przebudowę/remont budynku/budynków o wartości danego zamówienia 

nie mniejszej niż 15 000 000 PLN brutto. 

b) co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące zakresem 

budowę/przebudowę obiektu mostowego (w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka), 

o wartości danego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto. 

Zamawiający dopuszcza łączenie spełniania warunków opisanych w pkt a) i b) w jednym 

zamówieniu. 

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa 

Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie 

Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których 

nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w 

uprawnienia i doświadczenie: 

a) Ekspert nr 1 – Kierownik Projektu posiadający: 

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu realizacją co najmniej 

dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o 

wartości min 10.000.000 PLN brutto każde; 

b) Ekspert nr 2 – Kierownik budowy posiadający: 

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w 

pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy, 



— musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej jedno zadanie polegające 

na pełnieniu funkcji Kierownika budowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, na zadaniu 

inwestycyjnym obejmującym zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę/remont 

budynku/budynków o wartości robót co najmniej 10.000.000 PLN brutto. 

c) Ekspert nr 3 – Kierownik robót sanitarnych posiadający: 

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

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

i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w 

nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. 

d) Ekspert nr 4 – Kierownik robót elektrycznych posiadający: 

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w 

nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży elektrycznej. 

e) Ekspert nr 5 – Kierownik robót mostowych posiadający: 

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; 

— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w 

nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży mostowej. 

f) Ekspert nr 6 – Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający: 

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; 

— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w 

nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży telekomunikacyjnej, 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

UWAGA: 

1) Osoby, o których mowa wyżej (oprócz Eksperta nr 1) powinny posiadać uprawnienia 

budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz.290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 



2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom 

budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego 

(zgodnie z art.104 ustawy – Prawo budowlane). 

3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art.12a ustawy z 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., 

poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz.42) 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Eksperta nr 1 i Eksperta nr 2 ze 

sobą, ani z innymi Ekspertami. 

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i wskazane w jednolitym dokumencie: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ 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, przy 

czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ 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 uzyskać́ tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

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

III. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 

innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 

kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak 

średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego. 

IV. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt 1 i 2, Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 



Warunki realizacji umowy określono w dokumentacji postępowania – wzorze umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej 

brutto podanej w ofercie. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników 

wyznaczonych do wykonania zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 27/04/2017 

Czas lokalny: 12:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału: 
Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2017 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 27/04/2017 

Czas lokalny: 12:15 

Miejsce:  

Siedziba Inwestora Zastępczego (lider konsorcjum): Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 0-7-410 Ostrołęka, sala konferencyjna (I 

piętro). 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 



aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia) – 

dokumentów wskazanych w §5. pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uwaga: Zamawiający wezwie wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp (gdy złożona przez niego oferta 

zostanie oceniona najwyżej), do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w zdaniu pierwszym. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §5. pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert; 

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa wyżej w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów, określone wyżej w pkt 

2.stosuje się. 

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument, o którym mowa wyżej w pkt 2.a), 

w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

Postępu 17A 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień 

niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – 

odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt ustawy 

pzp. 

2. Odwołanie: 

1) 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. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało 

przesłane w inny sposób. 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia; 

7) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy 

Pzp. 

3. Skarga do sądu 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g 

ustawy pzp. 

4. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

Postępu 17A 

Warszawa 



02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

16/03/2017 
 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

