
 
 
Ogłoszenie nr 583045-N-2020 z dnia 2020-09-15 r. 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dobudowa 

szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy 

ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz 

likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności 

architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią 

dostępną, uniwersalną i otwartą 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych - ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ 

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: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień 

Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-

007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, , e-

mail dzp@us.edu.pl , , faks -. 

Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Wyższa Uczelnia Publiczna 

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://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

nie dotyczy 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

nie dotyczy 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

nie dotyczy 



Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jezyku 

polskim 

Adres: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria 

Ogólna, pok.17, parter budynku 

 

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: Dobudowa szybu 

windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. 

Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją 

barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w 

ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i 

otwartą 

Numer referencyjny: DZP.381.024.2020.RB 

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 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 



w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

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 

zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, dobudowy szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk 

Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia 

dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych, a także uzyskanie 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych 

niezbędnych do ich rozpoczęcia i zrealizowania. 2) W ramach realizacji 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji, a także dokonanie 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 3) Wykonawca zobowi uzgodnienia zakresu prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 7) Dokumentację projektową oraz pozostałe 

opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-

użytkowym oraz z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami 

prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, oraz w 

oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 



realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz innymi dokumentami, które gwarantują 

osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych. 8) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: 

dokumentacja techniczna, która zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany 

dalej również PFU) oraz inwentaryzację budynku (zwanymi również dalej 

dokumentacją projektową). 9) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 

do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 10) Wykonawca udzieli: minimum 60 

miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres 

gwarancji na zamontowane wyroby (materiały) nie mniejszy niż udzielona 

gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z 

gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji. zapoznania 

się ze stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym 

planowanym pracom projektowym,  terminowego usuwania wad, ujawnionych w 

czasie wykonywania robót, w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi, 6) Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:  zgłaszania gotowości do odbioru 

robót i udziału w odbiorach, w wyznaczonych terminach,  utrzymywania 

porządku na terenie budowy oraz podjęcia niezbędnych działań w celu 

uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym,  

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 

powykonawczej budowy,  stosowania się do poleceń właściwego inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

 przekazywania właściwym inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji 

dotyczących realizacji Umowy, w tym do natychmiastowego, pisemnego 

informowania o wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonaniu 

Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a także umożliwienia 

przeprowadzenia kontroli stanu jej realizacji przez Zamawiającego,  wskazania 

kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ i umowie,  angażowania odpowiedniej 

liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 



wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

przedmiotu Umowy,  stosowania technik wykonawczych, sprzętu, wyrobów 

(materiałów), metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne 

postawione w dokumentacji technicznej, w szczególności PFU,  wykonywania 

prac projektowych i robót budowlanych oraz innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wymogami z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, ązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do 

sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany 

i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 

dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót wyrobów (materiałów). 5) Wykonawca jest zobowiązany 

m.in. do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i programu funkcjonalno-użytkowego (PFU):  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 
45100000-8 
45111200-0 
45200000-9 
45223000-6 
45262000-1 
45262100-2 
45262800-9 
45300000-0 
45310000-3 
45313000-4 
45313100-5 
45400000-1 
71000000-8 
71220000-6 
71240000-2 
71248000-8 
71300000-1 

 

 



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 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

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: 

miesiącach:  10   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 

do 10 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: Zamawiający nie określa warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) 

ustawy Pzp 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 



Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 2) 

ustawy Pzp 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: I. Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może 

ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż a) w okresie ostatnich 5 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 jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie szybu windowego wraz z zainstalowaniem hydraulicznego 

dźwigu osobowego, dla którego uzyskano pozytywny protokół z badania przez 

Urząd Dozoru Technicznego i jego decyzję zezwalającą na eksploatację ( W 

przypadku inwestycji wykonanej poza granicami RP dopuszcza się przedstawienie 

pozytywnego protokołu z badania urządzenia dźwigu osobowego przez organ 

dozoru technicznego uprawniony w danym kraju do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych i wydania decyzji/ pozwolenia na eksploatację. Ciężar wykazania, iż 

dokumenty te są równoważne spoczywa na oferencie. Pkt b) per analogiam.) , o 

wartości tej roboty nie mniejszej niż 250 000 zł brutto; b) w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedną 

dokumentację projektową dobudowy szybu windowego do budynku, dla której 

uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Przez 1 robotę budowlaną 

Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na 

podstawie jednej umowy/zlecenia, obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą 

wartość. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia opisanych powyżej zakresów 

w jednym zamówieniu/ inwestycji. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej 

wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż 

PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w 

postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu 

NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Zamawiający dokona oceny 

spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) 



SIWZ oraz - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) 

SIWZ - wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 3) SIWZ (dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) II. Zdolność 

zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, 

iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane 

uprawnienia budowlane tj.: a) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 

kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) minimum 1 

osobą – która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, c) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję 

projektanta branży architektonicznej posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, d) minimum 1 

osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, e) minimum 1 osobą – która będzie pełniła 

funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia winny 

być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymieniony skład 

osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji 

osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym 

wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi, z zastrzeżeniem, że jedna osoba 

nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Wykonawca winien wykazać się 

osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy 



z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. 

zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi 

uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane 

– osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób 

posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od 

Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym 

w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia 

wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby 

osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych 

przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a 

ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane 

podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a 

ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym 

przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dokona oceny 

spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) 

SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w 

rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona). 

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: 

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: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 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) 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 na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw 

wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający 

oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.b 

SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 

2) powyżej stosuje się odpowiednio 

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. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

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 wraz 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. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia, 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. 3. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. Forma ww. dokumentów: oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

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) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu 

Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał 

lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 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. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność przez Wykonawcę. 3) W przypadku korzystania z potencjału innych 

podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na 

udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. 

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. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: 

siedem tysięcy zł, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank 

Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 

4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – 

kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych 

lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez 

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

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku 



bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy 

Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed 

upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. 

Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie 

budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) 

zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została 

wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) 

zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela 

(Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we 

właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub 

poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować 

cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W 

przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na 

wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na 

wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie 

toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w 

formie niepieniężnej należy: 1) w przypadku wadium w formie pisemnej (oryginał) 

- złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie, natomiast 



kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę, należy dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesłać na 

adres e-mail Zamawiającego: dzp@us.edu.pl, przed upływem terminu składania 

ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin 

składania ofert). 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek 

Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu 

dokonania przelewu. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej 

należy opisać w następujący sposób (dotyczy wadium w formie pisemnej 

(oryginał) : Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony - 

DZP.381.024.2020.RB „Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk 

Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia 

dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie 

dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski 

uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” Wadium w formie niepieniężnej 10. 

Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 

ustawy Pzp. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

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: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

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: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
Cena (C) 60,00 
Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (G) 40,00 

 

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 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

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: 

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: 

 

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: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

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: 

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany 

będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT). 

Szczegóły w SIWZ. 

 

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. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w 

okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez 

obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) konieczności przesunięcia terminu 

realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest 

wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

stanowi następstwo: a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) braku 

przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z 

uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminów umownych; c) konieczności dokonania zmiany w obszarze 

finansowania inwestycji, zmiany umowy o dofinansowanie itp., 2) konieczności 

przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich 



przesunięcie jest wynikiem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym 

m.in.: a) w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, postanowień, 

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, b) w sytuacji 

braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, jeżeli sytuacja 

ta nie nastąpiła z winy Wykonawcy; 3) konieczności przesunięcia terminu realizacji 

Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem powstania szkód, 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem 

pojazdów mechanicznych na terenie budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy 

Wykonawcy; 4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych 

terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa 

w §14 umowy. 5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa 

konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 6) zmiany lub 

rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Pzp w celu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. 

podwykonawcom; 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. zmiany stawek 

podatkowych, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej; 8) przedłużenia okresu gwarancji, w 

sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę, 9) zmiany cen w 

sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą 

(upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na 

pisemny wniosek jednej ze Stron. 10) konieczności przesunięcia terminów 

umownych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 



uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i/lub z wymaganiami producenta. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas 

trwania powyższych okoliczności, w tym o okres niezbędny do przywrócenia 

warunków umożliwiających właściwą realizację prac, zgodnie z ww. zasadami 

wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta. 3. W razie wątpliwości, 

przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 1) 

zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych 

związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 2) zmiany danych 

rejestrowych, 3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron Umowy, 4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie 

powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

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: 2020-09-30, godzina: 10:30, 

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 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 



przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy 

Pzp. 2. Zamawiający określa wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

Szczegóły zawiera SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - 

ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ. 4. Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby 

fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, Beneficjent Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja i Rozwój (PO WER), tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 

12, 40-007 Katowice, w imieniu Administratora, informuje, że: 1. Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedziba w Warszawie, przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując 

korespondencję na adres siedziby Administratora. 2. Administrator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-

mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencje na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o 

dofinansowanie projektu, Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach. Może się 

Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Uniwersytetu 



Śląskiego w Katowicach, podmiotu który realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-

A031/19-00,poprzez email: iod@us.edu.pl 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój odbywa 

się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO: a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE.L.2013.347.320 z późn. zm.), b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE.L.2013.347. 470), oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia; c) 

rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014). d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 5. Podanie danych jest 

wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym 

uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 6. Pani/Pana dane osobowe 

zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i 



Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu 

Projekt - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji Projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER). 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. 7. Pani/Pana dane osobowe 

mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 

prawem. 8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o 

którym mowa w pkt 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa. 9. W związku z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 10. W przypadku powzięcia 

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i 

nie będą profilowane. 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego. i. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 

Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: 

skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, 

pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w 

jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 

13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 



ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór 

stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1A do Ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 


