
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim: Przebudowa i

rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze

Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22 – II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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

Ogłoszenie nr 590958-N-2019 z dnia 2019-08-29 r. 



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: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim, krajowy numer identyfikacyjny 89289500000000, ul. Ul. Paderewskiego  22 ,

05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227752311, e-mail

biblioteka@nowydwormaz.pl, faks 7752311. 

Adres strony internetowej (URL): www.bibliotekanowydwormaz.naszbip.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): 

instytucja kultury

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.bibliotekanowydwormaz.naszbip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak 

www.bibliotekanowydwormaz.naszbip.pl

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 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 



Inny sposób: 

pisemnie w wersji papierowej 

Adres: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. I. J.

Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pok. kadr (II piętro)

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: Przebudowa i rozbudowa budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.

Paderewskiego 22 – II etap 

Numer referencyjny: BIB.271.6.2019 

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 zadania pn.: „Przebudowa i

rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze

Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22 – II etap”. CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane,

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne

elektryczne, 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 – Instalowanie

wentylacji. 2. Zakres prac: 1) Wykonać remont pomieszczeń biurowych na II piętrze:

pomieszczenia: B.2.09, B.2.10, B.2.11, B.2.12, B.2.13 – pełny zakres, według dołączonej

dokumentacji projektowej dla tych pomieszczeń • Remont ścian i sufitów – wykonanie na

ścianach i suficie okładzin z płyty GK, wraz ze szpachlowaniem, Zmiana w stosunku do

dołączonej dokumentacji projektowej, gdzie zaplanowano tylko naprawę istniejących tynków. •

Gruntowanie ścian i sufitów, • Dwukrotne malowanie farbami akrylowa/lateksowa, • Zabudowa

płytami GK kanałów wentylacji w pomieszczeniach: B.2.09, B.2.10, B.2.11, B.2.12, B.2.13,

rys. A.W-2.10 • Wymiana drzwi wewnętrznych: D35W- 3 szt., D34W - 1 szt., • Wymiana

istniejącej podłogi: o Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach: B.2.09, B.2.10, B.2.11,

B.2.12 i terakoty w pomieszczeniu B.2.13, o Wyrównanie podłóg płytą OSB, o Ułożenie paneli

podłogowych (równoważnych z panelami ułożonymi w innych pomieszczeniach II pietra) wraz

z listwami, • Zdemontowanie i ponowny montaż grzejników niezbędny przy remoncie ścian

wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji, • Wykonanie instalacji elektrycznej,

teletechnicznej, strukturalnej i alarmowej sygnalizacji włamania, zaprojektowanych dla tych

pomieszczeń wraz z osprzętem, • Wykonanie instalacji wentylacji zaprojektowanej dla tych

pomieszczeń, • Wymiana parapetów wewnętrznych wg. rys. A.W-5.6, 2) Wykończyć

pomieszczenia B.-1.14 • Skucie starych tynków, • Wykonanie tynku kategorii III cementowo-



wapiennego typu WTA, • Poszpachlowanie ścian, • Dwukrotne malowanie farbami

akrylowa/lateksowa, • Montaż grzejnika (podejście do grzejnika jest wykonane, grzejnik jest w

posiadaniu Inwestora,) • Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniu przyziemia B.-1.14.

3) Wykonać regulację oraz próby zamontowanych instalacji. 4) Zdemontować nieczynne

skrzynki instalacji elektrycznej wraz z zamurowaniem i pomalowaniem miejsc po nich na

klatce schodowej w starym budynku. 5) W piwnicy przynależnej do mieszkania komunalnego:

• wymienić drzwi na nowe (D23W) – 1 szt. • wykonać instalację elektryczną 2 punkty

oświetleniowe i 2 gniazda wtykowe (poz. nie ujęta w przedmiarze) 6) Przemurować przewody

kominowe – odgruzowanie przewodów. 3. Stary budynek Biblioteki będący miejscem realizacji

inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. 4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis

przedmiotu zamówienia). 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45300000-0

45310000-3

45331210-1

45331100-7

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)



II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

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:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy,

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych opisanych w Opisie przedmiotu

zamówienia i udzielonych na warunkach określonych w umowie, co stanowić będzie nie więcej

niż 20% wartości zamówienia podstawowego 

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:    lub dniach: 60 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

60

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 określa warunków w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawcy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200

000,00 złotych, 

Informacje dodatkowe 



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na

stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich

wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami

budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z

art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w

kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi

(pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego – przy budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie minimum dwóch

obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków lub znajdujących się

na obszarze objętym ochroną konserwatorską, realizowanych na podstawie dwóch

odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy 

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:

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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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: 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj.: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy, wystawionej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, c) zaświadczenia 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 innego dokumentu

potwierdzającego, 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, d) odpisu 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) ustawy

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: 

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących: a) sytuacji ekonomicznej i finansowej: dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdz.

V ust. 1 pkt 2) ppkt b) SIWZ, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza

spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; W wypadku

podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne,

Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN – na podstawie średniego kursu

złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych

Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) z dnia wystawienia dokumentu

(informacja z banku lub SKOK). b) zdolności technicznej lub zawodowej wykaz osób,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania



zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi

załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej

jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów

obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie

kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych

wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) oraz

musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy)

lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – przy

budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie minimum dwóch obiektów budowlanych

wpisanych do państwowego rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze objętym

ochroną konserwatorską, realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o

pozwoleniu na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy. 

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 



Zamawiający żąda by Wykonawca wniósł wadium w wysokości - 4 200,00 złotych (słownie:

cztery tysiące dwieście złotych, zero groszy).

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej: 

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 60,00

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną 35,00

termin płatności 5,00

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: 

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. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą,

zostanie sporządzona na podstawie wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian

postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego

w ofercie. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania

formy pisemnej. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować zmianę każdego z

postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują

wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 5. Zmiana określenia

przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w SIWZ jest jedynie możliwa w

przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj.

takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego

ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub do zastosowania materiałów równoważnych. 6. Za

okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy można uznać korzyść

Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej

pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy. 7. Przewidziana w ust. 2 możliwość

wprowadzenia zmian do umowy zawartej z Wykonawcą dotyczy w szczególności: 1) terminu

wykonania przedmiotu zamówienia: a) jeżeli prowadzenie robót budowlanych jest niemożliwe

lub w istotnym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków

atmosferycznych. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których

niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy,

zgodny z umówioną technologią i zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki

atmosferyczne uznaję się wystąpienie średniej temperatury dziennej niższej lub równej -5°

Celsjusza (średnia z pomiarów o godzinie 7:00 i 15:00), przy wykonywaniu robót

zewnętrznych budowlanych. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także

nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze o wys. opadu pow. 30

mm na dobę, opady gradu, opady śniegu o przyroście pokrywy śnieżnej 25 mm w ciągu doby,

silne wiatry o prędkości pow. 15 m/s, uniemożliwiające prowadzenia zewnętrznych robót

budowlanych w ogóle lub bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego

za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i

dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk

uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne. Przedłużenie terminu wykonania umowy



nastąpi po uwiarygodnieniu wystąpienia takich warunków (w szczególności średniej

temperatury dziennej) na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

(właściwych dla miejsca budowy) o okres, w którym takie warunki występowały. b)

spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę

opóźnienie: a. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, b. natrafienie w

trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, c. konieczność wykonania wykopalisk

archeologicznych, d. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunków geologicznych, e. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub

obiektów infrastrukturalnych, c) będące następstwem okoliczności nieleżących po stronie

Wykonawcy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienie: a.

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c.

konieczność wykonania robót zamiennych, 2) wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy: a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmiana przepisów podatkowych

w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., 3) zmiany

technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) z uwagi na

możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i

parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, b) konieczność

zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych w ust. 7 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może

żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub

dłuższym czasem wykonywania umowy. 9. Każda ze stron umowy może wystąpić z propozycją



dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywać na

okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody

na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności. 10. Zmiany postanowień zawartej

umowy nie mogą prowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy. 11. Przewiduje się dokonanie

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej

z następujących okoliczności: 1) zmiany wysokości stawki podatku od towarów usług, 2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu

lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na

zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

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: 2019-09-13, godzina: 11:30, 

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 

> 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 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: 

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 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Informacja o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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”,

informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I.J. Paderewskiego 22, 2) W

sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22 – II etap,

oznaczenie sprawy: BIB.271.6.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania

umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana



dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)

posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) d) prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. W zamówieniach

publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku

informacyjnego w związku z art. 13 RODO są w szczególności: 1) Zamawiający - względem

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: a)

wykonawcy będącego osobą fizyczną, b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą

jednoosobową działalność gospodarczą c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną

(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), d) członka organu zarządzającego

wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego; 2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane

osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji



zamówienia, b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, c)

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową

działalność gospodarczą, d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), e) członka organu

zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby

fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 3. Obowiązek informacyjny wynikający z art.

13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą,

dysponuje już tymi informacjami.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


