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Tczew, 11 sierpnia 2017 roku. 
 
 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo – 
wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków 
Terapii Rodzinnej“.  
 

Postępowanie nr 1/RPO/08/2017 
 
 Data ogłoszenia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego:  
11 sierpnia 2017 roku. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
Przetarg realizowany zgodnie z  Art. 70 1 i innymi przepisami Kodeksu cywilnego 
 
Rodzaj zamówienia: Usługi i Roboty budowlane 
 
Przetarg przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 
I etap 
Zamawiający  oczekuje, iż w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy 
złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. 
II etap 
Oferty będą mogli składać wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do 
składania ofert. Spośród złożonych w tym trybie ofert będzie wybrany Wykonawca. 
 
I CZĘŚĆ. ZAMAWIAJĄCY 
 
NAZWA I ADRES 
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 11 
83-110 Tczew 
województwo pomorskie 
e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
Kościelna jednostka organizacyjna 
NADZÓR, KIEROWNICTWO 
Biskup Diecezjalny 
 
 
II CZĘŚĆ. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Wykonanie w sysytemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo – 
wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków 
Terapii Rodzinnej“. 
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II.1. Rodzaj zamówienia. 
Usługi i Roboty budowlane 
 
II.2. Określenie przedmiotu zamówienia. 
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo – 
wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu „Termomodernizacja Budynków 
Terapii Rodzinnej“. 
II.2.1.Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie 
w oparciu o tę dokumentację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji 
budynków terapii rodzinnej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wodnej 5 (1 budynek) 
oraz w Mikoszewie przy ul.  Leśnej 5 (3 budynki) tym między innymi:  
1) Wykonanie dokumentacji technicznej, która winna być sporządzona zgodnie z 
Programami  funkcjonalno-użytkowymi oraz Audytami energetycznymi i elektrycznymi i 
powinna obejmować w szczególności:  
a) Projekt budowlano-wykonawczy (3 egzemplarze) we wszystkich wymaganych 
branżach dla w/w zadania zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz z Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 ze 
zm.);  
b) Przedmiar robót (3 egzemplarze) oraz kosztorys inwestorski (3 egzemplarze), 
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 
2004, poz. 130, nr 1389);  
c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze); 
d) Informację BIOZ (3 egzemplarze),  
2)Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej,  
3) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
II.3. Zamówienia uzupełniające – nie przewiduje się w ramach niniejszego zamówienia. 
 
II.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
II.5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
II.6. Czas trwania zamówienia/termin wykonania: do dnia 31 maja 2020 roku. 
 
 
 
 
III CZĘŚĆ. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
III.1.Wadium. 
Informacje na temat wadium. 
III.1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 
III.1.2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej   kasy  

oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy 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 Polskich Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 

III.1.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
III.1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zmawiającego (Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”): Bank Spółdzielczy w 
Skórczu Nr 74 8342 0009 2004 1948 2000 0002  z podaniem tytułu „wadium - przetarg 
dwuetapowy – wadium „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej 
dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu 
„Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej“.  

III.1.5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, 
będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 

III.1.6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.III.1.2., 
dokument wadium należy złożyć  w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 

III.1.7. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego. 
III.1.8 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w 

wymaganej formie  w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

III.1.9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający 
wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości 
sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową 
utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. III.1.10.                
i III.1.11. 

III.1.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu o 
zamówieniu i Dokumentacji Przetargowej lub nie złożył pełnomocnictw, chyba że 



  
 

 

4 
 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
III.1.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana : 
- odmówił   podpisania  umowy  w   sprawie   zamówienia  publicznego   na  

warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
-   zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
III.1.12.  Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. III.1.10 i III.1.11., niezwłocznie zwróci wykonawcom 
wniesione wadia, 
 
III.2.  Zaliczki 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
 
III.3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW : 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia) oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
 
III.3.1.    Warunki ogólne 
 
III.3.1.1.   Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu: 
a) nie zalegać z opłatami podatków, ZUS, 
b) być w sytuacji ekonomicznej i technicznej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia 
 
III.3.2.   Warunki podmiotowe szczegółowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy 
 
III.3.2.1.   Potencjał ekonomiczno – finansowy : 
 
a) Dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z 
kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie 
konkretnego celu) i / lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż  1.000.000 
PLN ; 
b) Posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 
wartość nie mniejszą niż 2.000.000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC na 
wartość nie niższą niż 50% ceny ofertowej; 
 
III.3.2.2.  Potencjał kadrowy 
 
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami na stanowiskach 
podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania stanowisk od III.3.2.2.1. do III.3.2.2.6. 
muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym (Rozdział 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia 
budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu 
zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa  i 
urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.): 
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III.3.2.2.1. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektoniczno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 
Budowlane i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako projektant (realizacja co najmniej dwóch 
dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w 
zakresie remontu) 
III.3.2.2.2. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 
Budowlane i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako projektant (realizacja co najmniej dwóch 
dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w 
zakresie remontu) 
III.3.2.2.3. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane i doświadczenie przynajmniej 5 
lat jako projektant (realizacja co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczących 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu) 
III.3.2.2.4. Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994r – Prawo Budowlane, doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy  
(realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji 
obiektów kubaturowych w zakresie remontu). 
III.3.2.2.5.   Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać: uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo 
Budowlane; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych (realizacja co najmniej dwóch 
kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie 
remontu) 
III.3.2.2.6. Kierownik Robót Elektrycznych musi posiadać: uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane, zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu normy 
PN-IEC 60050-826 z lutego 2000; 5 lat doświadczenia jako  kierownik robót elektrycznych, 
(realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji 
obiektów kubaturowych w zakresie remontu). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania 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.  
 
III.3.2.2.7. Pracownicy. Wykonawca: 

a) dysponuje co najmniej 10 pracownikami budowlanymi, 
b) dysponuje co najmniej 2 elektromonterami z uprawnieniami SEP „E”, 
c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP „E” i „D”. 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i stanowisk III.3.2.2.7. Pracownicy. Wykonawca 
 
III.3.2.3.   Doświadczenie 
 
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako wykonawca  zamówienie o 
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charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.: 
 
III.3.2.3.1. Przynajmniej trzy realizacje zamówień związanych z budową lub modernizacją 
obiektów o wartości brutto nie mniej niż 1.000.000 PLN każda i obejmujące swym 
zakresem łącznie w każdym zamówieniu : 
 

a) Budowę, modernizację lub termomodernizację obiektu kubaturowego. 
 
III.3.2.3.2. Przynajmniej trzy realizacje zamówień związanych z budową lub modernizacją 
obiektów o wartości brutto nie mniej niż  200.000 PLN każda i obejmujące swym 
zakresem łącznie w każdym zamówieniu : 
 
a) Instalacje elektryczne i niskoprądowe w obiektach kubaturowych  
b) Modernizację lub budowę instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych. 
 
W przypadku Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.III.3.2.  Wykonawcy 
mogą spełniać łącznie. 
 
III.3.2.4.  Podwykonawcy 
 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może zlecić wykonania całości przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać  w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 
III.3.3.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa ilość 
Wykonawców niż określona w pkt  IV. 1.2. Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób oceny 
spełniania tych warunków : 
 
III.3.3.1.  Potencjał kadrowy 
 
III.3.3.1.1 Projektant. 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Projektanta  potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach 
wskazanych w pkt  III.3.2.2.1. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 projekty - 5 punktów;  za 3 
projekty – 8 punktów;  za 4 i więcej - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.2 Projektant. 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Projektanta  potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach 
wskazanych w pkt  III.3.2.2.2. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 projekty - 5 punktów;  za 3 
projekty – 8 punktów;  za 4 i więcej - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.3 Projektant. 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Projektanta  potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach 
wskazanych w pkt  III.3.2.2.3. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 projekty - 5 punktów;  za 3 
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projekty – 8 punktów;  za 4 i więcej - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.4 Kierownik budowy. 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. 
parametrach wskazanych w pkt  III.3.2.2.4. na których pełnili funkcje kierownika budowy. 
Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 roboty - 5 punktów;  za 3 roboty – 8 punktów;  za 4 i 
więcej robót - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.5 Kierownik robót sanitarnych 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Kierownika robót sanitarnych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o 
min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.2.2.5. na których pełnili funkcje kierownika budowy. 
Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 roboty - 5 punktów;  za 3 roboty – 8 punktów; za 4 i 
więcej robót - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.6 Kierownik robót elektrycznych. 
 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Kwalifikacje Kierownika robót elektrycznych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  
(o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.2.2.6. na których pełnili funkcje kierownika 
budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za 2 roboty - 5 punktów;  za 3 roboty – 8 punktów;  
za 4 i więcej robót - 10 punktów. 
 
III.3.3.1.7 Pracownicy ogółem (budowlani, elektromonterzy, projektanci) 
 
W ramach tego warunku oceniane będą:  
Dysponuje pracownikami. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 10 do 12 pracowników – 5 
punktów, za 13 i więcej - 10 punktów. 
 
 
III.3.3.2.   Doświadczenie  
 
W ramach tego warunku oceniana będzie ilość  realizacji  (zakończył) przez Wykonawcę  w 
ostatnich 7 latach kompleksowych kontraktów: 
 
A/  o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.2.3.1. Maksymalnie 25 punktów. Za 3 kontrakty 
- 10 punktów, za 4 kontrakty - 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej - 25 punktów, 
B/ o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.2.3.2. Maksymalnie 25 punktów. Za 3 kontrakty - 
10 punktów, za 4 kontrakty - 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej - 25 punktów, 
 
Dokumenty potwierdzające wykonanie przez wykonawcę robót muszą być wystawione przez 
bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 
wystawiającego je, muszą posiadać datę ich wystawienia, określać wartość wykonanych robót i 
zawierać potwierdzenie należytego wykonania. 
 
III.3.4.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 
 
III.3.4.1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
III.3.4.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że 
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
III.3.4.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

III.3.4.4.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je 
dokumentem / dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
Oświadczenia i dokumenty o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym należy 
przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty urzędowe sporządzone w 
języku obcym należy złożyć w oryginale wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza 
przysięgłego. 

 
Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: 
 
III.3.4.5. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest 
tu wykazanie środków z  kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na 
zrealizowanie konkretnego celu) i / lub ma dostęp do linii kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż 1.000.000 PLN., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu 
składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 
III.3.4.6.  Część sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników), a w przypadku 
wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty 
określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 
 
III.3.4.7. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 2.000.000 PLN. 
 
Zdolność techniczna – wymagane dokumenty: 
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III.3.4.8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat - poprzedzających termin złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - robót 
budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach uczestnictwa : 
 
w punkcie III.3.2.3.1. , z podaniem ich wartości, parametrów powierzchni i kubatury budynku, 
miejsca realizacji, danych zamawiającego, 
w punkcie III.3.2.3.2. , z podaniem ich wartości, parametrów powierzchni i kubatury budynku, 
miejsca realizacji, danych zamawiającego, 
 
Zamawiający wymaga załączenia do wykazu robót, o których mowa w punktach od  III.3.2.3.1. i 
III.3.2.3.2. dokumentów potwierdzających (np. listy referencyjne, protokoły odbioru), że roboty 
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z 
punktem opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału   w postępowaniu. 
 
Dokumenty potwierdzające wykonanie robót muszą być wystawione i podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je, określać wartość wykonanych 
robót i zawierać potwierdzenie, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
III.3.4.9. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 
 
III.3.4.10. Oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

Wykonawca, do wykazu osób przewidzianych do zajmowania określonych stanowisk warunków 
szczegółowych podmiotowych winien załączyć kopie odpowiednich uprawnień (m.in. 
budowlanych wraz z wpisami w drodze decyzji (zaświadczeniami) do centralnego rejestru GINB 
oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego i innymi 
wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu. Poza tym Wykonawca winien załączyć dokument 
stwierdzający odpowiednie kwalifikacje i ilość pracowników jakimi dysponuje.  
 
III.3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
 
III.3.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z 
wnioskiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się 
odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na 
dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do 
zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. 
III.3.5.2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
III.3.5.3.  Jeżeli oferta wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 
III.3.6. Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 
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wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
W odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu. 
 
IV. PROCEDURA 
 
IV.1    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg dwuetapowy realizowany zgodnie z  Art. 70 1  

i innymi przepisami Kodeksu cywilnego 
IV.1.2  Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 5 
 
IV.2     KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1  Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena za 
realizację całego zamówienia „C” 100% 
 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w 
Ofercie Przetargowej. 
 

                    najniższa oferowana cena (C min) 
 C = -------------------------------- --------x 100%            
  cena oferty badanej (C of.) 

 

IV.3 ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie    
której dokonano wyboru wykonawcy tylko w następępujących przypadkach: 
 

Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 
Strony w formie pisemnej   pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące 
możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy: 

 
IV.3.1.  zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych - w przypadku, w którym 
służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Dokumentacji przetargowej oraz nie będzie 
wykraczało poza wartość zamówienia; 

IV.3.2. zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, 
jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku 
wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących 
koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia; 
IV.3.3. zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, 
gdy wystąpią istotne przesłanki do zmiany dokumentacji projektowej oraz w przypadku 
stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania 
umowy. Zmiana ta nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu zamówienia poza przedmiot 
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zamówienia opisany w dokumentacji projektowej; 
IV.3.4. zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  w 
znacznych rozmiarach; 
IV.3.5. zmiany   dotyczące   terminu   wykonania   przedmiotu   zamówienia   -   w   przypadku 
konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie 
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po 
stronie Wykonawcy; 
IV.3.6. zmiany   dotyczące   terminu   wykonania   przedmiotu   zamówienia   -   w   przypadku 
konieczności wykonania robót nieprzewidzialnych; 
IV.3.7. zmiany wynagrodzenia ( brutto) Wykonawcy – w przypadku wprowadzenia na mocy 
stosownej ustawy lub rozporządzenia zmian wysokości podatku VAT,  które weszły w życie po 
zawarciu umowy; 
 
IV.4.    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna Dokumentacja przetargowa : 
Zostanie przekazana wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w niniejszym 
postępowaniu. 
 
IV.4.2. Dokumentację przetargową można uzyskać pod adresem: 
 
Zostanie przekazana wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w niniejszym 
postępowaniu 
 
IV.4.4.  Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert  : 
Termin: do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godz. 8:30. 
 
Miejsce: 
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 11 
83-110 Tczew 
I piętro Sekretariat 
 
 
IV.4.5.  Termin związania ofertą: 
 
60  dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub zmiany jego 
warunków. 
 
IV.4.7. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 
Sposób złożenia wniosku wraz z załącznikami. 
Podpisany wniosek należy złożyć w wersji pisemnej, w nieprzejrzystym zamkniętym 
opakowaniu, na adres: 
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Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 11 
83-110 Tczew 
I piętro - Sekretariat  
 
z dopiskiem:  
 
„Wykonanie w sysytemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji 
projektowo – wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu 
„Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej“ 
 
 
 


