
Wrocław: Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we 

Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej - zadanie 1 

Numer ogłoszenia: 187880 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 

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: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia 

we Wrocławiu , ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 35 83 401, faks 71 35 

83 421. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwst.krakow.pl/zamowienia-publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 

18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zmówienia 

jest wykonanie przebudowy budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 1. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB w następującym zakresie: 2.1 

roboty elektryczne: część robót instalacji elektrycznych wewnętrznych dla przebudowy budynku w 

zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej: - zmiany w tablicy RG- wyłącznik 

PWP, zasilanie hydroforu; 2.2 roboty sanitarne: całość robót związanych z instalacją hydrantową 

p.poż. dla celów przebudowy budynku w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej: - przyłącze wody; - instalacja wody p.poż.; - roboty związane z montażem 

urządzenia hydroforowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja 

Projektowa - autor Pracownia Projektowa Architekt Wacław Hryniewicz, 56-610 Wrocław, ul. 

Stanisława Moniuszki 13, na którą składają się: a) Projekt budowlany (zał. Nr 7.1 do SIWZ) b) Projekty 

wykonawcze (zał. Nr 7.2 do SIWZ): - Architektura, konstrukcja; - Instalacje sanitarne; - Instalacje 

elektryczne; c) Przedmiary robót (zał. Nr 7.3 do SIWZ) : - Instalacje sanitarne; - Instalacje elektryczne 

w zakresie zadania 1 tj. Zmiany w tablicy RG- wyłącznik PWP, zasilanie hydroforu; 2) STWiORB - 

załącznik nr 8 do SIWZ - autor Pracownia Projektowa Architekt Wacław Hryniewicz - zawierające 



wymagania i warunki techniczne wykonania i odbioru robót: - Roboty budowlane; - Instalacje 

sanitarne; - Instalacje elektryczne; 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot 

zamówienia określa wzór umowy - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 

45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.32.10.00-3. 

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: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc zł). 

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 o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 

najmniej:jedną należycie wykonaną robotę budowlaną, obejmującą roboty elektryczne i 

sanitarne 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



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 

Obowiązek wskazania dotyczy robót budowlanych niezbędnych do wykazania spełniania 

warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 tj. co najmniej: - jednej należycie 

wykonanej roboty budowlanej, obejmującej roboty, elektryczne i sanitarne.; 

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) 

1) Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty; 2) 

Kosztorys ofertowy; 3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

przez notariusza) 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy 

przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony 

jest Pełnomocnik. 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i 

doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków 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 (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza). Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, 

jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia, w tym dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Pozostałe dokumenty i oświadczenia podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich 

określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 

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 - 85 

 2 - termin realizacji robót - 15 

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. Jako odrębny załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy (wraz z wzorami 

oświadczeń i karty gwarancyjnej), która określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego. 2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach 

wzoru umowy w sytuacjach określonych w § 3 ust. 7, 10, 11, 12, niewymagających sporządzenia 

aneksu do umowy, Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy wymagające formy pisemnej 

w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności: 1) zmianę materiałów na inne niż 

przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, przy czym nie może ona zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku obniżenia kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatację, konserwację, itp. 2) zmiana przedstawicieli stron (osób wskazanych 

w § 9) ze względów losowych lub ze względów organizacyjnych; 3) ze względów leżących po stronie 

Wykonawcy dopuszcza się zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: - Wykonawca 

dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wskazanego w § 6 umowy, 

wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę realizacji przedmiotu zamówienia przez 

Podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do 

wykonania w ramach podwykonawstwa, - Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje 

z Podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 

istotne i nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, potwierdzone 

przez Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego), których zaistnienie zostało spowodowane 

sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez 

Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia 

podstawowego dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy do: 14 dni ponad 

terminy określone w § 7 ust. 1 Umowy; 5) konieczne zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej; 3. 

Wszystkie wymienione powyżej postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.pwst.krakow.pl/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa 

Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 

53 -680 Wrocław, sekretariat pok. Nr 114. 

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

07.08.2015 godzina 15:30, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w 

Krakowie, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, sekretariat pok. Nr 114 I piętro. 

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 nie zamierza zawrzeć umowę ramową i nie zamierza ustanowić 

dynamicznego system zakupów. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na 

podstawie art. 24 ust. 2a ww. ustawy Wykonawców w stosunku, do których zamawiający wykaże 

zaistnienie przesłanek wymienionych w niniejszym przepisie.. 

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 


