
Ogłoszenie nr 309688 - 2016 z dnia 2016-09-16 r.  

Katowice: BUDOWA NOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z 

AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, MODYFIKACJĄ ZASILANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW SZPITALA ORAZ DOSTOSOWANIEM 

ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC GŁÓWNYCH BUDYNKÓW DO WSPÓŁPRACY Z 

AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

 

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: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, krajowy numer 

identyfikacyjny 28907000000, ul. ul. Francuska  , 40027   Katowice, woj. śląskie, państwo , 

tel. 322 591 668, e-mail duo@spskm.katowice.pl, faks 032 2591671, 2554633.  

Adres strony internetowej (URL): http:spskm.katowice.pl/ 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

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) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

http:spskm.katowice.pl/ 

 

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:  

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej 

otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie wskazane w 

SIWZ 

Adres:  

40-027 Katowice ul. Francuska 20-24, Dział Zamówień Pubicznych i Umów - budynek 

Dyrekcji pokój nr 2 

 

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: BUDOWA NOWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, 

MODYFIKACJĄ ZASILANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW SZPITALA ORAZ 

DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC GŁÓWNYCH BUDYNKÓW DO 

WSPÓŁPRACY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ 

I WYKONAJ” 

Numer referencyjny: ZP-16-080 BN 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
tak  

 

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 jest zaprojektowanie, a następnie 

wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej stacji transformatorowej wraz 

z agregatem prądotwórczym, modyfikacją zasilania poszczególnych obiektów szpitala oraz 

dostosowaniem istniejących rozdzielnic głównych budynków do współpracy z agregatem 

prądotwórczym w systemie „zaprojektuj i wykonaj” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowic 

 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 

Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 71300000-1 

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: nie  

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: 31/10/2017 

 

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:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt. 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, 

że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2.000.000,00 PLN, b) 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 

1.000.000,00 PLN.  

Informacje dodatkowe 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 4.1 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

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 sumę 

gwarancyjną określoną przez zamawiającego  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 4.2 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt .2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na 

wykonaniu projektu i zmodernizowaniu zasilania w energię elektryczną obiektu składającego 

się z wielu budynków. każda o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN brutto, b) 

dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:  osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej bez ograniczeń, oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie we 

właściwych izbach samorządu zawodowego. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli 

wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę mającą wymienione uprawnienia.  osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

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

oraz posiada aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu 

zawodowego. Ponadto, osoba ta musi posiadać uprawnienia określone w świadectwie 

kwalifikacyjnym D wydawanym dla: Grupy 1 (G1) - urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną (urządzenia , instalacje i sieci elektryczne o napięciu znamionowym do 20kV, 

zespoły prądotwórcze o mocy pow. 50kW ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz.U. nr 89 poz 828 z póżn.zm.). 4.3 W przypadku warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz 

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 



z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 4.4 W przypadku osób, które są 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 

posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły 

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały 

spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 4.5 Zgodnie z art. 22a ust. 1 

Pzp 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. 4.6 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. 4.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 4.8 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.9 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 

22a ust. 1 Pzp. 4.10 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) 

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów 



innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, 

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4.11 Zamawiający żąda od 

wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 5. ppkt 1-9 SIWZ. 4.12 Zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a Pzp.  

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: 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej określonego w pkt 4.2 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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, 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; b) 

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, 4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.  

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 tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

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 podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

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; 3) 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, 

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: 
 

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  
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 4.2 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót 



budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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, 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;  

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) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 86.130,00 zł. 2) Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) 

- e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 

Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być 

w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwa dla Zamawiającego niż alternatywna forma 

pieniężna. Tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, 

powinna być nieodwołalna i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego 

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja, c) gwarantowaną kwotę w PLN, d) 

termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty 

zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego) zawierające oświadczenie, że kwota zabezpieczenia jest mu 

należna na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dającego 

zlecenie (Wykonawcę), f) termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do wypłaty. g) wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji 

(poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego). 5) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 



ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr rachunku 30 1130 1091 0003 

9110 0620 0003. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się 

złożyć wraz z ofertą. 8) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 

kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9) Oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ 

(art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 10) Jeżeli wadium zostanie 

wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu 

PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 11) Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których 

mowa w pkt 3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i 

kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 12) W przypadku 

wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 

45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że 

wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Budowa nowej stacji transformatorowej” oznaczenie sprawy: ZP-16-080 

BN. 13) Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 14) W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia  

 

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 

TERMIN PŁATNOŚCI 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) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: a) Zmian 

nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. b) Zmian 

korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zmiany technologii 

wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te 

będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane 

rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji projektowej będącej podstawą zamówienia. c) Wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, ponadprzeciętnych dla danego okresu, uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi 

właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji 

zamówienia niezależnych od Wykonawcy. d) Braku możliwości dotrzymania przez 

Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu siły wyższej lub z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. e) Konieczności przesunięcia terminu wykonania przedmiotu 

umowy ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych koniecznych, o ile nie jest 

możliwe równoległe wykonywanie prac. f) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub 

oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót; zmiana 

kierownika budowy i kierowników prac w poszczególnych branżach; zmiana inspektora 

nadzoru. g) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i 

usług (VAT). h) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność 

wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 2) Strona występująca o 

zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 



wyrażony na piśmie. 3) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności  

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: 03/10/2016, 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  

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

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: 
</ 
 


