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Legnica: Przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i 
rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

Kyczera – drugi etap 
 

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  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
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 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", krajowy numer 
identyfikacyjny 39003532900000, ul. ul. Zofii Kossak  5, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, 
państwo Polska, tel. 76 723 37 05, e-mail , faks 76 723 32 82.  
Adres strony internetowej (URL): www.kyczera.eu 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie 
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  
www.kyczera.eu 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
www.kyczera.eu 
 
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:  
składanie ofert w formie pisemnej 
Adres:  
Legnickie Centrum Kutury, ul. Chojnowska 2 , pok.114 
 
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: Przetarg na wykonanie robót 
budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę 
Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera – drugi etap 



Numer referencyjny:  
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: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie 
drugiego etapu robót budowlanych obejmujących niżej opisaną wybraną część ogółu robót dla 
zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera – drugi etap”. 2. Zakres robót do wykonania objętych 
niniejszym zamówieniem dotyczy: 1) Dachu, pokrycia więźby dachowej w zakresie: rozbiórki 
pokrycia dachu z blachy, usunięcia dwóch warstw papy, usunięcia zasypki stropowej i 
podsufitki; wymianie lub wzmocnieniu porażonych przez grzyby i owady elementów 
konstrukcyjnych i deskowania dachu, impregnacji drewna metodą smarowania; pokrycia 
połaci dachowych papą termozgrzewalną i montażem pasów nadrynnowych rynien i rur 
spustowych; ocieplenia dachu wełną mineralną gr 30 cm ułożonej na paroizolacji z folii 
szczelnej i obłożeniu płytami G-K ognioodpornymi (GKF); wykonanie podłogi desek nad 
poddaszem. 2) Wymiany stropu pomieszczenia archiwum na poddaszu ( nad pom. 21), w 
zakresie: rozbiórki istniejącego stropu drewnianego i wywiezienia powstałego gruzu; ułożenia 
belek stalowych dwuteowych NP. 220 w gniazdach po wyjętych belkach;. wykonania płyty 
żelbetowej gr 8 cm. izolacja styropianem gr 15 cm (Podłoże zbrojone p/skurczowo matą 
zbrojarską). 3) Wymiany stropów nad parterem i I p., w zakresie: rozbiórki istniejących 
stropów drewnianych, usunięciu powstałego gruzu. Prace obejmują dokładne oczyszczenie 
belek drewnianych, ostruganie toporkami w miejscach porażenia przez grzyby i owady; 
wykonanie niezbędnych wzmocnień dwustronnych lub wymian, zaimpregnowanie metodą 
smarowania; wykonanie podsufitki z płyty OSB gr 5-8 mm, ułożenie paroizolacji z folii 
polietylenowej na której należy ułożyć warstwę gr 15 cm wełny mineralnej; wykonanie ślepej 
podłogi z płyty OSB gr 28 mm. Od spodu należy wykonać sufit podwieszony z płyt GKF na 
ruszcie metalowym. 4) Prac związanych z szybem windy, w zakresie: rozbiórki sklepienia 
ceglanego nad piwnicą i pozostałych stropów między kondygnacyjnych w miejscu 
usytuowania windy; wykopu pod fundament, wykonania podsypki, podłoża z chudego 
betonu, izolacji poziomej z folii polietylenowej, ławy żelbetowej i ścian żelbetowych gr 20 
cm o wysokości 1,40 m. Murowanie ścian z bloków o gr 18 cm; wykonania na każdej 
kondygnacji wieńca żelbetowego, oraz wylewek żelbetowych w odległości 1,20 m po stronie 
prowadnic. W miejscach rozebranych stropów drewnianych przy szybie należy wykonać 
stropy z płyt WPS na belkach stalowych. 5) Prac związanych z wentylacją piwnic i izolacją 
poziomą, w zakresie: wykonania otworów w narożnikach ścian i osadzenia rur średnicy 200 
mm zakończonych kolanem 20-30 cm nad istniejącym podłożem; wykonania izolacji 
poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych metodą „podcinki”. 6) Prac związanych z 
wentylacją mechaniczną - należy wykonać wg projektu wykonawczego 7) Instalacje 
elektryczne - należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym w części parterowej i I 
piętra. 2. Zamawiający informuje, że Wykonawca najpóźniej do dnia rozpoczęcia prac i robót 



budowlanych, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy i pozostałych 
warunków poszczególnych umów o pracę leży po stronie Wykonawcy. Zobowiązane 
zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach niniejszej umowy będą wykonywać 
prace wykonawcze w zakresie, o którym mowa w pkt. od 1) do 7). 3. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, niezbędne informacje do wykonania robót oraz wymagania 
Zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 
projektowa oraz decyzja w zakresie pozwolenia na podejmowanie inych działań przy zabytku 
stanowiące załączniki od 7 do 10 siwz, które są jej integralną częścią . 4. Zamawiający zaleca, 
aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty, w celu wykonania 
kosztorysu, a przede wszystkim jego uszczegółowienia względem przedmiarów robót dokonał 
wizji lokalnej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przedmiotowej i ilościowej 
wskazanym jest, aby Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w celu udzielenia 
wyjaśnień, przyjmując, że brak takich zgłoszeń skutkować będzie obowiązkiem wykonania 
wszystkich niezbędnych robót do zrealizowania zadania określonego w dokumentacji, w 
zaoferowanej cenie ryczałtowej. O zamiarze przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego w za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres wskazany w 
rozdziale VIII siwz. Zamawiający określi termin wskazując go bezpośrednio 
zainteresowanemu. Ustalanie terminów winno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby umożliwić Zamawiającemu wyznaczenie terminu wizji co najmniej na 4 dni robocze 
przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 5. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń jak 
również dokonania niezbędnych zgłoszeń do właściwych organów w zakresie przewidzianym 
przepisami prawa. Celem umożliwienia Wykonawcy wykonania powyższego obowiązku 
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej konieczności udzieli 
Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat licząc od dnia 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 17. 
Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy 
w Rozdziale XVII siwz.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1 
Dodatkowe kody CPV:45261000-4, 45311000-0, 45331210-1 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(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: 
data zakończenia: 30/12/2016 



 
II.9) Informacje dodatkowe:  
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: Zamawiający nie stawia takiego warunku. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1.2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób 
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty 
budowlane, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, polegające na przebudowie 
lub budowie obiektu budowlanego, każdy o powierzchni min. 1.500 m³, w którym w ramach 
przebudowy lub budowy wykonano co najmniej instalacje: elektryczną oraz wentylacji 
mechanicznej 1.2.3.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję 
kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. b) co 
najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót wentylacyjnych, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie 
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie adekwatnym do 
przedmiotu zamówienia, które został wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym. c) co najmniej 1 osobą, pełniącą 
funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadające wymaganiom 
określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia w 
zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. 
Warunki opisane powyżej Zamawiający uzna za spełnione jeżeli w opisanych powyżej 
przypadkach Wykonawca dysponuje lub dysponować będzie osobą/osobami posiadającymi 
jedno lub więcej opisanych wyżej 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: 
tak  
Informacje dodatkowe:  



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)  
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:  
1.4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt.1 uPzp, 1.4.2. 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 1.4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.4.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 
1.4.1. - 1.4.3. dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach 
podmiotu trzeciego. 
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: 
1.4.5. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty 



zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony zgodnie z 
Załącznikiem nr 5 do siwz; Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane 
należycie są: - poświadczenie, - inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 
mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny 
braku możliwości uzyskania poświadczenia. 1.4.6. wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług 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, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do siwz. 1.4.7. dokumenty 
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 
złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.7., 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w 
art. 26 ust. 2c uPzp 
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.Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej ( dokument, który nie 
będzie podlegał uzupełnieniu – jego niezłożenie z ofertą spowoduje odrzucenie oferty jako 
niezgodnej z siwz). UWAGA: Pomimo, że obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest dokumentem wymaganym przez 
Zamawiającego w celu prawidłowego wykonywania praw i obowiązków stron umowy ze 
szczególnym uwzględnieniem częściowego rozliczenia robót, który będzie wykorzystywany 
do obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego oraz w przypadku 
odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w projekcie umowy, wykonywania 
robót zamiennych lub ograniczenia robót, itp. Kosztorys powinien obejmować co najmniej 
wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – Wykonawca 
ma prawo zastosować materiały równoważne lecz o parametrach nie gorszych niż 
zaproponowane przez Zamawiającego. 2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.4. 
w Rozdziale VII.A siwz – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego (wzór 
zobowiązania stanowi załącznik Nr 11 do siwz). 3 pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa 
pełnomocnik, 
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  
1.1 Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium 
na czas związania ofertą. 1.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9.000 zł. 
1.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 1.4. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 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  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 1.5. Przy wnoszeniu wadium 
wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania: Przebudowa i robudowa 
budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera – drugi etap” 
1.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, nr rachunku: BGŻ BNP 
PARIBAS SA O/Legnica nr 06 1600 1462 0008 0347 0246 1001. Uwaga: wniesienie wadium 
w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto 
Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty. 1.7.W przypadku wadium 
wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi 
być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez 
konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i winna zawierać co 
najmniej poniższe elementy (lub zapisy równoważne): a) nazwę dającego zlecenie 
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz  wskazanie siedziby, b)określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,   c)kwotę gwarancji, d)termin 
ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę 
wybrano: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  na warunkach 
określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 1.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 
3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 1.9. Postanowienia o 
których mowa w pkt 7 odnoszą się również do poręczeń bankowych lub poręczeń 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że  poręczenie  kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 1.10.W przypadku wadium wniesionego w 
formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w kopercie w 
Legnickim Centrum Kultury przy ul. Chojnowskiej 2 w pok.114. do godz. 16.00. 
 
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 
Przedłużony okres gwarancji i rękojmi 30 
Doświadcznie kierownika robót 10 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
nie  
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:  
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku 
zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że 
realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa, 2.Przez 
okoliczności, o których mowa powyżej należy rozumieć: 1) zmiany osób odpowiedzialnych 
za nadzorowanie i kierowanie robotami pod warunkiem, że zaproponowane przez 



Wykonawcę osoby posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie wymaganym dla 
odpowiedniej branży określone w siwz, 2) konieczności zmian harmonogramu rzeczowo-
finansowego z powodu zmian ustalonych między Zamawiającym i Wykonawcą, z powodu 
niezawinionych opóźnień, wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego, opóźnień wynikłych 
z przeciągających się postępowań administracyjnych. 3) Wprowadzenia lub zmiany 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na warunkach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych; 4) zmiany podatku VAT na roboty objęte umową, 5) siłę wyższą: a)w 
niniejszej umowie „siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są 
poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani 
uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji 
zobowiązań umowych, b) za siłę wyższą nie będą uznane strajki mające miejsce jedynie w 
zakładach Wykonawcy oraz trudności czy opóźnienia w otrzymaniu surowców i materiałów 
oraz brak personelu wykonawczego po stronie Wykonawcy.  
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: 14/11/2016, godzina: 16:00,  
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  
> język polski 
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: 

 


