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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.sp4jarocin.pl 

 

Jarocin: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie 

Numer ogłoszenia: 160693 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie im. Władysława 

Broniewskiego , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 

7472689, faks 62 7472689. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 

w Jarocinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie, która ma 

służyć jako łącznik pomiędzy budynkami Publicznego Przedszkola nr 2 w Jarocinie jak  

i szkoły podstawowej nr 4 w Jarocinie, tworząc zespół szkół. Na parterze zaprojektowano  

4 oddziały przedszkolne z przynależnym do każdego z nich węzłem sanitarnym jak  

i magazynem leżaków, każda sala posiada oddzielne wyjście na zewnątrz budynku.  

W centralnej części budynku zaprojektowano ogólnodostępne toalety dla personelu oraz wc 

terenowe z wejściem z tyłu budynku. Na piętrze zaprojektowano dwie sale dydaktyczne oraz 

świetlicę, która może pełnić funkcję sali rekreacyjno - ruchowej dla uczniów szkoły 

podstawowej. Ściany pomiędzy tymi pomieszczeniami są przesuwne umożliwiające 

utworzenie jednego dużego pomieszczenia. Na piętrze zaprojektowano dwa pomieszczenia 

wc oddzielne dla dziewczyn i chłopców. Z frontu budynku na piętrze jak i parterze 

http://www.sp4jarocin.pl/
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zaprojektowano korytarz łączący budynek szkoły podstawowej nr 4 w Jarocinie i przedszkola 

nr 2 w Jarocinie. Ponadto w skład przedmiotu zamówienia zalicza się wykonanie robót 

elektrycznych jak: wykonanie wykopów pod kable zasilające, ułożenie rur osłonowych, 

wciąganie kabli zasilających, zasypanie wykopu, wykonanie wewnętrznych tras kablowych, 

ułożenie okablowania, montaż rozdzielni elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych  

i osprzętu podtynkowego, montaż elementów instalacji odgromowej i uziemiającej, montaż 

urządzeń systemu przywoławczego, montaż urządzeń systemu oddymiania, pomiary 

elektryczne, pomiary teletechniczne oraz wykonanie w ramach rozbudowy instalacji 

sanitarnych jak centralnego ogrzewania, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy 

zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa, 

stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.  

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod 

budowę. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45330000-9 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45112000-5 Roboty w zakresie 

usuwania gleby. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 45311000-0 Roboty w zakresie 

okablowania oraz instalacji elektrycznych. 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych  

i anten.  

4. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji projektowej, STWiOR, kosztorysie 

ofertowym/przedmiarze, itp.) przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować 

należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej.  

5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji projektowej, STWiOR, kosztorysie 

ofertowym/przedmiarze, itp.) przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż opisane w 

dokumentacji przetargowej.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 

45.33.00.00-9, 45.11.20.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7. 

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: 

30.06.2017. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  
1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w 

kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; 

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

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

Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 

gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego.  

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:  

3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr 

konta: 60 1090 1131 0000 0001 0119 5482 z dopiskiem Wadium w przetargu 

nieograniczonym na Rozbudowę Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie.  

3.2 Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu,  

a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie 

Zamawiającego - Sekretariat przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym 

mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny.  

3.3 Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 

tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na 

konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię 

dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 

Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie 

jest to warunek konieczny.  

4. Termin wniesienia wadium  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

5. Zwrot wadium  

5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego.  
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5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym 

dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  

6. Utrata wadium  

6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

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

warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; c) 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 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 

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

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej jedną 

robotę, polegającą na budowie budynku o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował: a) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy (branża 

budowlana) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej, b) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót (instalacje 

sanitarne) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, c) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót (instalacje 

elektryczne) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w 

warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do SIWZ 

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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w 

wykazie i złożenie poświadczeń, Zamawiający uważa roboty budowlane, o których 

mowa w dziale V pkt. 1.2 SIWZ oraz pkt III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu.; 

 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; 
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 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

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; 

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) 

Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z 

załącznikami:  

1) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ.  

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

innych dokumentów. 
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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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 97 

 2 - Gwarancja - 3 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: 1) Terminu realizacji zamówienia; 

termin realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany może ulec 

zmianie w przypadku: a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) z powodu uzasadnionych zmian w 

zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, jeżeli wykonanie takich robót jest niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami prawa, c) z powodu 

wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem 

umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, d) z powodu okoliczności siły wyższej, 

przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie 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; e) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; f) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, niewypałów i niewybuchów; g) odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz 

warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych; h) jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej; - przedłużająca się procedura w przypadku wydłużenia 

terminu związania z ofertą do dnia podpisania umowy; i) jeżeli powstaną okoliczności będące 
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następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; - odmowa wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej; j) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w 

szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu; k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie 

miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: - 

przekazania terenu budowy; - przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do 

których zamawiający był zobowiązany); - przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub 

usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej; - kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany 

w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.  

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany może ulec zmianie: a) w przypadku wprowadzenia robót 

zamiennych wprowadzonych przez Wykonawcę zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego; b) w związku z powykonawczym zestawieniem kosztów - zmiany ilości 

obmiarów w stosunku do ilości przedmiarowych.  

3) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy, kierownicy robót; wykonawca może 

zmienić kierownika budowy, kierowników robót jedynie z przyczyn niezależnych od niego, 

tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoba zastępująca pierwotnego 

kierownika budowy, kierowników robót będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje 

jak poprzedni kierownik, kierownicy.  

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami 

zmiany o którym mowa w ust.1 pkt.1. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.sp4jarocin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarociński 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie im. 

Władysława Broniewskiego, Ul. M. Curie Skłodowskiej 4, 63 - 200 Jarocin - Sekretariat. 

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: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca  

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy  

http://www.sp4jarocin.pl/
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w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub  

w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.. 

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 


