
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

 
Ogłoszenie nr 45127 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.  

Katowice: Budowa strzelnicy biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-biurowym i 

przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową 

kolektora dn. 1000 mm 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:Województwo Śląskie 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. 032/ 20 78 570, 

fax. 032/ 20 78 599 e-mail: zamowienia@slaskie.pl www.slaskie.pl 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

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 

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90


zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion Śląski Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

243373827, ul. Reymonta  24/203, 40-029  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 

+48(32)3482790, e-mail eliza.ziolo@stadionslaski.pl, faks +48(32)2482795.  

Adres strony internetowej (URL): https://bip-slaskie.pl/stadionslaski/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 

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

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

 

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:  

Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim 

Adres:  

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 40-

037 Katowice, ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogólna pok. 164) 

 

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 strzelnicy biathlonowej 

wraz z zespołem szatniowo-biurowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego 

ogrzewania, a także przebudową kolektora dn. 1000 mm 

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.7.1.2017.AA 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

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

Nie  

 

 

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strzelnicy 

biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-biurowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym 

oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową kolektora dn. 1000 mm. Opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy. 1.Zakres rzeczowy 

obejmuje m.in.: Budowę dwukondygnacyjnego obiektu o wymiarach 77,10 m x 26,55 m i 

wysokości (od strony wschodniej) 8,3 m. Powierzchnia zabudowy 2.228,58m2. W budynku 

zaprojektowano strzelnicę biathlonową 50 m/dziewięciotorową. Projektowany budynek jest 

częściowo zagłębiony w terenie, dolna kondygnacja od strony zachodniej, na powierzchni 

stropodachu, stanowi również parking na 48 samochodów (w tym dwa stanowiska dla 

niepełnosprawnych). Ponadto należy wykonać infrastrukturę niezbędną do jego 

funkcjonowania (instalacja zewnętrzna wodociągowa, instalacja zewnętrzna kanalizacji 

deszczowej, instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, sieć i instalacja zewnętrzna 

elektryczna, przebudowa instalacji zewnętrznej sieci teletechnicznej, sieć i instalacja 

zewnętrzna ciepłownicza). W ramach zamówienia należy również dostarczyć niezbędne 

wyposażenie określone w dokumentacji. 2.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany 

zgodnie z postanowieniami SIWZ, postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do 

SIWZ, dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z: –ustawą Prawo 

zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do niej, –ustawą Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. 2016r. Nr 290) oraz z aktami wykonawczymi do niej, –rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 

r. Nr 120, poz. 1126), –Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie oraz normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 

i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie 



oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, należy uwzględnić w 

kolejności: 1)Polskie Normy; 2)polskie aprobaty techniczne; 3)polskie specyfikacje 

techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw; 4)krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 

2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). –Zasadami BHP, ppoż. oraz pozostałymi 

obowiązującymi przepisami prawa dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

dopuszczony do stosowania na terenie UE. 3.Szczegółowe informacje dotyczące całego 

przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 3 do 

SIWZ. Uwarunkowania realizacyjne: a)Wykonawca zapewni kierownika budowy, który 

zostanie zgłoszony zgodnie z ustawą Prawo budowlane. b)Równoległe prowadzenie robót 

przez innych wykonawców. 4.Postanowienia ogólne: 4.1.Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana ma obowiązek posiadać i utrzymywać opłaconą polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z rozszerzeniem o OC 

podwykonawców oraz w zakresie ryzyk budowlanych na kwotę min. 5.000.000,00 zł (pięć 

milionów złotych). Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia, aż do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 4.2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ oraz 

plan zapewnienia jakości (PZJ). 4.3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 

warsztatowej i powykonawczej oraz instrukcji użytkowania dla całego przedmiotu 

zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4.4.Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty przyłączy oraz mediów poniesie Wykonawca. 

4.5.Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu uwzględniający 

sposób zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac i miejsc tymczasowego składowania 

dostarczonych materiałów, urządzeń i wyposażenia w tym dróg dojazdu do terenu budowy 

uzgodniony z właściwymi jednostkami (tymczasowe rozwiązania funkcjonalno-

komunikacyjne). 4.6.Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy w zakresie organizacji 

ruchu w związku z równoległym prowadzeniem prac przez innych Wykonawców. 

Zamawiający zapewnia pełny nadzór autorski, koordynację projektową oraz koordynację prac 

prowadzonych przez innych Wykonawców prac równoległych. Przedmiot zamówienia nie 

obejmuje obowiązków sprawowania funkcji Generalnego Wykonawcy (GW). 

4.7.Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4.8.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz 60 

miesięcznej rękojmi na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego „bez 

zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia. 4.9.Zamawiający może wykonywać uprawnienia 

wynikające z gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 

4.10.Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór 

umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.11.Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia przynajmniej raz w tygodniu informacji o postępie wykonywanych prac w 

siedzibie Zamawiającego, bądź za zgodą Zamawiającego na organizowanych na budowie 

naradach – na piśmie. 4.12.Z uwagi na to, że projekt (Załącznik nr 3 do SIWZ), w tym projekt 

zagospodarowania stanowiący część Załącznika nr 3 do SIWZ, wykonany został przez 

projektantów biura RS-Architekci (mgr inż. arch. Bartłomiej Szałapski wraz z zespołem) 

wykonanie projektów warsztatowych i powykonawczych w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego, wymaga uzyskania akceptacji wymienionych projektantów. Wykonawca 

składa całą dokumentację u Zamawiającego, który zwróci się do projektantów o akceptację. 

5.Uwaga: Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia 



(nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard 

wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się 

stosowanie produktów, materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie 

same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 

odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

6.Opis wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowa o pracę): 

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.). a)sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 

Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy przewidziani 

do realizacji zamówienia na placu budowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przedłożył wraz z umową wykaz 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią zawartych umów o pracę, 

stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie 

dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych. W 

przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w 

dniu rozpoczęcia pracy na placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia). b)uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony 

jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez Wykonawcę/podwykonawcę 

dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku niespełnienia wymagań 

zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nie wpuści na plac budowy pracowników 

Wykonawcy/podwykonawcy nie umieszczonych w wykazie. Wykonawcy/podwykonawcy nie 

przysługuje prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z tego tytułu, jak 

również odszkodowania w zakresie utrzymania placu budowy. c)rodzaju czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem mogą być czynności wykonywane 

przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane określone 

w SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45212200-8, 45262300-4, 45111300-1, 45400000-1, 45300000-0, 

45330000-9 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 8241676.86 

Waluta:  



PLN 

(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: 
Okres w miesiącach: 6 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 

sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że wszelkie prace związane z 

przyłączem wodno-kanalizacyjnym, CO, elektrycznym, a także przebudową kolektora dn. 

1000 mm oraz płyta fundamentowa zostaną wykonane nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od daty zawarcia umowy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: NIE DOTYCZY 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

4.000.000,00 zł. 

Informacje dodatkowe Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków 

opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w 

celu przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na 

dzień wszczęcia postępowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt III.1.2), musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie. W przypadku 

Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w 

postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich 

zasoby. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 1)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty 

budowlane w zakresie kompleksowej budowy lub przebudowy budynku w konstrukcji 

żelbetowej, monolitycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacjami wodno-

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacją mechaniczną, o kubaturze 

min. 10 000 m3 o wartości co najmniej 4 000 000 zł brutto każda. 2)skieruje do realizacji 

zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 



budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i 

wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: a)minimum jedna osoba 

posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), która posiada doświadczenie w prowadzeniu w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej 

inwestycji na stanowisku kierownika budowy w zakresie specjalności konstrukcyjno-

budowlanej dla obiektu wykonanego w technologii żelbetowej monolitycznej o kubaturze 

min. 10 000 m3 i o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto – osoba ta będzie pełniła 

funkcję kierownika budowy. b)minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), która posiada 

doświadczenie w wykonywaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej jednej inwestycji na stanowisku kierownika robót w zakresie 

posiadanych uprawnień. c)minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), która posiada 

doświadczenie w wykonywaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert co najmniej jednej inwestycji na stanowisku kierownika robót w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych niskoprądowych. d)minimum jedna osoba posiadająca 

kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

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

kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), która posiada doświadczenie w wykonywaniu w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej inwestycji na 

stanowisku kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień. 

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: 

nie  

Informacje dodatkowe: Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji 

poszczególnych osób w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień, 

kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej 

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

późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), 

rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, kwalifikacje zawodowe 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

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

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 

zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 



uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2016 r. poz. 65). Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst 

jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) „Obywatel państwa członkowskiego 

posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi 

zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa” 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty 

na zł przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia 

postępowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.3), 

musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się 

na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w 

zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Nie wykazanie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć 

wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

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 4 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:  

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: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

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

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: A.W celu 



potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: -

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; Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt A, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę 

innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, tj. dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają 

spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. B.W celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1)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; 

2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone 

przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

(Załącznik nr 1 do formularza ofertowego) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1)Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu. 2)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego). 



2.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. 1)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. 2)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. 3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 4)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. 5)Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w pkt 1), 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: -zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1). 3.Wykonawca w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 

a)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b)firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; c)ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa 

powyżej, składane jest w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenie, o których mowa 

powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4.Dokumenty składane wraz z dokumentami o 

których mowa w pkt III.5): W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 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 żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.W 



przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt III.5), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.W przypadku wskazania 

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.5), które znajdują 

się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.Wykonawca 

wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 

certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm 

certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 

właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w 

którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 

stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów 

wymienionych w pkt III.5). 

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  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta składana przez Wykonawcę musi być 

zabezpieczona wadium w kwocie 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

1.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu – 

przelewem na rachunek bankowy Stadion Śląski sp. z o.o. w: Bank Pekao S.A nr 36 1240 

6292 1111 0010 5275 4046 tytuł przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZN-

ZP.272.7.1.2017.AA” b)w 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 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 

2015 r. poz. 978 i 1240). 2.W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie 

opisanej: „Wadium w postępowaniu nr ZN-ZP.272.7.1.2017.AA” w Kancelarii Ogólnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, pok. 

167 3.Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 4.Pozostałe 

kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp 

 

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 

przedłużenie rękojmi i gwarancji jakości 40 

 

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:  

Za wyjątkiem okoliczności określonych w ustawie Pzp, Zakazuje się zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a)zmiany 

zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 

szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz 

warunki wprowadzenia zmian: 1)Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia 

robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, w następujących sytuacjach: -jeżeli przyczyny, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, -gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 



atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, -gdy wystąpi konieczność 

wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zleceń dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, -wystąpią opóźnienia w 

dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, właściwego związku sportowego, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, -gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, -jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z 

powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, -wystąpienia 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 2)Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: -konieczności zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, -konieczności realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo budowlane, -

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, -wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, -konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, -wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, -wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, -gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych 

robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, 3)Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2). 4)W szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeśli 

konieczność ich wprowadzenia wynika z faktu, że przedmiot umowy, określony w ofercie 

Wykonawcy, z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z produkcji lub w wyniku 

zmiany obowiązujących przepisów jego zamontowanie / zabudowanie uniemożliwi 

osiągnięcie zamierzonego celu. Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o 

funkcjonalności i wydajności nie gorszej niż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 



oraz złożonej ofercie. Przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę, a termin 

realizacji nie ulegnie zmianie. b)zmiany dopuszczone są postanowieniami art. 144 ustawy 

Pzp. 3.Zmiany wyszczególnione w pkt a) wymagają uprzedniego poinformowania i 

zatwierdzenia przez kierownika budowy i nadzoru inwestorskiego. 4.Jeżeli wskutek 

wprowadzenia zmiany do umowy o której mowa w pkt a), strony dokonają zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy, nastąpi także zmiana postanowień umowy obejmująca 

wydłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w § 15 umowy. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia 

nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych, 

przewidzianych w SIWZ form zabezpieczenia. 5.Niezależnie od powyższego, Strony 

dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem 

zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W 

takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe 

brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach 

publicznych, albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 

Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

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: 31/03/2017, godzina: 12:30,  

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  

> Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej 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: 



1.Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne 

pełnomocnictwo. 2.Wykonawca powinien do oferty dołączyć kosztorys ofertowy wykonany 

metodą kalkulacji szczegółowej sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ 

przedmiarów. Dołączone do oferty przedmiary stanowią podstawę wyliczenia ceny za 

realizację całego przedmiotu zamówienia. 3.W celu uzyskania punktów za kryterium 

„przedłużenie rękojmi i gwarancji jakości” – max 40 pkt, Wykonawca w formularzu 

ofertowym winien określić okres przedłużenia rękojmi i gwarancji jakości (0-40 pkt), co 

będzie punktowane zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt XIII SIWZ. 

Podstawowy okres rękojmi i gwarancji jakości, zgodnie z pkt III ppkt 4.8 SIWZ wynosi 

minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu 

zamówienia. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie najpóźniej 

wraz z zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny brutto zaoferowanej w ofercie przetargowej. 5.Wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowi warunek podpisania umowy przez Zamawiającego i 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu – przelewem na 

rachunek bankowy w: Stadion Śląski sp. z o.o. Bank Pekao S.A: nr 36 1240 6292 1111 0010 

5275 4046 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wnoszone w pieniądzu powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego 

najpóźniej wraz z zawarciem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pozostałych formach należy 

złożyć w: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

Kancelaria Ogólna pok. 164, najpóźniej wraz z zawarciem umowy. 7.Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy do terminu podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót/prac oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 8.W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta będzie miała charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny 

na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez sprzeciwu i zastrzeżeń. Zobowiązanie wynikające 

dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez 

okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni. 9.Zamawiający zwróci 70% 

zabezpieczenia w terminie do 30 dni po podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego 

robót/prac, natomiast pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10.W przypadku przekroczenia terminu wykonania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna. 11.Termin obowiązywania 

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, nie może być krótszy niż termin 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany wyżej. Jeżeli okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 



ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 12.Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy obciąża Wykonawcę. 13.Wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp. 

 

 


