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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzchowo , ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 94 3618327, faks 94 3618487.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności 
energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych w obiektach 
użyteczności publicznej w Gminie Wierzchowo. Zamówienie składa się z trzech zadań 
odpowiednio dla poszczególnych obiektów : Zadanie Nr 1 - wykonanie termomodernizacji 
w budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie wraz z modernizacją 
źródła wytwarzania ciepła, Zadanie Nr 2 - wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkół w Świerczynie wraz z modernizacją źródła wytwarzania ciepła, Zadanie Nr 3 - 
wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Wierzchowie wraz z 
modernizacją źródła wytwarzania ciepła. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 
oferty na wszystkie trzy zadania. 2. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania 
dla zadania Nr 1. Pawilon: 1. modernizacja instalacji wewnętrznych (C.O, CWU ), 2. 
instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz, 3. ocieplenie ścian zewnętrznych i
stropodachów budynku, 4. wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne, 5. 
montaż systemów zarządzania energią w budynkach. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w 
Wierzchowie : 1. modernizacja instalacji wewnętrznych ( C.O CWU ), 2. ocieplenie ścian 
zewnętrznych i stropodachów budynku, 3. instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub
biogaz, 4. montaż systemów zarządzania energią w budynkach, 5. wymiana stolarki 
drzwiowej, 6. wymiana stolarki okiennej, 7. wymiana urządzeń energii pomocniczej na 
energooszczędne. 3. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania dla zadania Nr 
2. Zespół Szkół w Świerczynie : 1. modernizacja instalacji wewnętrznych ( C.O, CWU ), 2.
wymiana stolarki drzwiowej, 3. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku, 4. 

http://www.bip.wierzchowo.pl/


instalacje kotłów na biomasę, 5. wymiana stolarki okiennej, 6. montaż systemów 
zarządzania energią w budynkach, 7. Wymiana urządzeń energii pomocniczej na 
energooszczędne. 4. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania dla zadania Nr 
3. Urząd Gminy 1) modernizacja instalacji wewnętrznych ( C.O, CWU ), 2) ocieplenie 
ścian zewnętrznych i stropodachów budynku, 3) wymiana stolarki okiennej, 4) wymiana 
stolarki drzwiowej, 5) instalacje kotłów na paliwa inne niż biomasa lub biogaz, 6) wymiana
urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne, 7) montaż systemów zarządzania 
energią w budynkach. 5. Wymagania dotyczące parametrów techniczno - użytkowych 
kotłów : 1) Dla budynku pawilonu C przy Szkoły Podstawowej w Wierzchowie : a) kocioł 
gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z automatyka pogodową, b) moc kotła - 24 kW, c) 
sprawność kotła - min. 108 %, d) palnik klasy NOx - 5 z wbudowanym regulatorem 
pogodowym, e) rodzaj paliwa - gaz ziemny GZ-50, 2) Dla budynku Szkoły Podstawowej w
Wierzchowie : a) kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z automatyka pogodową, 
b) moc kotła - 65 kW, c) sprawność kotła - min. 108 %, d) palnik klasy NOx - 5 z 
wbudowanym regulatorem pogodowym, e) rodzaj paliwa - gaz ziemny GZ-50, 3) Dla 
budynku Gimnazjum w Wierzchowie : a) kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z 
automatyka pogodową, b) moc kotła - 90 kW, c) sprawność kotła - min. 98 %, d) palnik 
klasy NOx - 5 z wbudowanym regulatorem pogodowym, e) rodzaj paliwa - gaz ziemny GZ-
50, 4) Dla budynku Zespołu Szkól w Świerczynie : a) kocioł wielopaliwowy na zrębki 
drewniane, pelet, brykiet, owies itp. z podajnikiem automatycznym i automatyką 
pogodową, b) podajnik ślimakowy automatyczny, c) palnik samoczyszczący, d) moc kotła 
regulowana 150 kW, e) max. temp. wody - 95 st. C, f) Probocze - min. 3 bar, g) temp. 
spalin - max. 200 st. C, h) pojemność wody - ok. 450 l, i) sprawność kotła 80 - 90 %..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.20.00.00-9, 45.42.10.00-4,
45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.32.10.00-3, 45.26.21.00-2, 
45.44.21.00-8, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 
44.62.12.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 50 000 złotych 
słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : PKO BP S.A. ODZDZIAŁ W 
ZŁOCIEŃCU Nr rachunku : 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065 z dopiskiem na 
blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Poprawa 
efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie 3. Kserokopię dowodu przelewu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być 
wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 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 Przed¬siębiorczości, które należy w formie 
oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od 



wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze 
złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 
udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, b) 
oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać 
bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: a) nazwa i
adres Zamawiającego; b) nazwę przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) 
termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do 
wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany 
pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z 
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 
wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W 
przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : a) 
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, b) jeżeli wykonawca 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wyko¬nania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej po 
jednej robocie budowlanej polegającej na : a) wykonaniu termomodernizacji 
budynku obejmującej ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł 
brutto, b) wykonaniu instalacji CO i CWU w budynku wraz z montażem kotła 
gazowego o mocy min. 20 kW, w jednym lub w kilku zadaniach. Ocena 
spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo 
ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował 
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, że przekazanie potencjału przez inny podmiot będzie
miało charakter rzeczywisty, faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie 
wiedzy i doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Dysponowanie zasobami 
musi zostać udowodnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie 
budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot udostępniający swoje zasoby z 
zakresu wiedzy i doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. 
Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego 
obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu 
przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 551 i art.
552 Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia 
bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie 
jest związane. Z tych też względów dla potwierdzenia rzeczywistego 
udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny jest osobisty udział tego 
podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie określa się

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub

będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) 
kierownikiem budowy (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie 
funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, 
posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik 
budowy lub kierownik robót; b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) 
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji 



kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; c) 
kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie 
funkcji kierownika robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem 
zamówienia; Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności wskazanych wyżej 
przez osoby posiadające powyższe wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do 
pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że 
osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje; na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia 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 wykonywaniu zamówienia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 zł. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych 
dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może 
polegać na 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 wykonywaniu 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty 
finansowe wymienione powyżej (jako podstawa do oceny spełnienia warunków) 
potwierdzające spełnienie wymagań finansowych przez ten podmiot. Jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych 
przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie 
mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi 
spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców 
dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe 
zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w 
dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 



SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć:

 wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed
upływem terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z
załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy
roboty  te  zostały wykonane  w sposób należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca:

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność
kredytową  innego  podmiotu,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem  terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed upływem



terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -
wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia
albo składania ofert;

 aktualne  zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub
potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów 
wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych. 2. Dopuszczalne jest 
dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany 
nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, 
które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcia 
niniejszej umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów 
zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy w 
rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami, zmiana osób pełniących funkcję kierownicze w ramach 
realizacji robót. 3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół 
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 
5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Przewiduje
się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 
wprowadzenia: 1) Przedłużenie czasu na ukończenie jest możliwe jedynie w przypadku 
zaistnienia okoliczności, których wystąpienie nie wynika z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego oraz których charakter uniemożliwia dochowanie 
ustalonego terminu - tj. w szczególności: a) wystąpienia kolizji budowlanych z elementami 
istniejącej infrastruktury, b) wystąpienia klęsk żywiołowych czy anomalnych (wyjątkowo 
niesprzyjających) warunków pogodowych, siły wyższej (siła wyższa, to zdarzenie 
zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w 
określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej 
techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań). 
2) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, które są następstwem: a) dokonana na 
podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, 
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 
pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, c) zmiany dokonane zostały podczas 
wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub 
dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając 
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 3) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą 
Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie 
prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów 
robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W



tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 4) Zmiana wysokości 
wynagrodzenia może nastąpić na skutek zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności w zakresie stawek podatku od towarów i usług. 5) 
Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 
podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli 
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę 
pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 
mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 
dotychczasowego podwykonawcę. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby Inspektora 
Nadzoru, kierownika budowy, specjalistów pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie 
same uprawnienia lub kwalifikacje i spełnia wymogi SIWZ. 7) Warunkiem wprowadzenia 
zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i 
właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez 
powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor
nadzoru, oraz Kierownik budowy. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog 
zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Nie stanowią natomiast zmiany istotnej 
umowy w rozumieniu art 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych 
teleadresowych)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Wierzchowo ul. Długa 29, 78 - 530 Wierzchowo u p. Jarosława Leszkiewicza.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 04.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Wierzchowo ul. 
Długa 29, 78 - 530 Wierzchowo.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Programu
Operacyjnego (PL04) Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. 
Umowa Nr 548/2014/Wn 16/OA-XN-04/D z dnia 19.08.2014r..
IV.4.17) Czy 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


