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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

04-08-2020

Termin składania ofert

19-08-2020

Numer ogłoszenia

1256901

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

11.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
11.3 W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem i
załącznikami do niej.
11.4 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Treść oferty musi
odpowiadać treści ogłoszenia. 
11.5 Oferta i wszystkie załączane dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim, w formie
pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
11.6 Wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść oświadczenia.
11.7 Oferta winna być sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia
według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. 
11.8 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń, innych dokumentów oraz poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów przez osobę nieujawnioną we właściwym rejestrze lub ewidencji, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
11.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.10 W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub 
konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.12 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
11.13 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
11.14 Jeżeli załącznik lub pytanie wymienione w formularzu ofertowym i innych załącznikach do siwz nie
dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
11.15 Koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11.16 W przypadku wysyłki oferty pocztą/kurierem, Zamawiający zaleca umieścić ofertę w dwóch
zamkniętych kopertach.
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12.1. Oferty należy składać w: Diecezja Opolska ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole, w godzinach 8:00-
15:00.
12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 -08-2020 r. o godz. 12:00.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-08-2020 r. o godz. 13:00 w: Diecezja Opolska ul. Książąt Opolskich
19, 45-005 Opole.
12.4. Oferta złożona w terminie, to oferta, który dotrze pod adres: Diecezji Opolska ul. Książąt Opolskich
19, 45-005 Opole do upływu terminu i godziny wskazanej w ust. 12.2.
12.5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. 
12.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Węsiora

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 44 32 147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa wraz z rozbudową Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
3.2. Miejsce realizacji zamówienia: 
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz. 
3.3. Roboty objęte pozwoleniem na budowę wydane przez Starostę Raciborskiego (SA.6740.1.86.4.2018).
3.4. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ponad gruntem i kondygnacji nadziemnej
2. docieplenie ścian wewnętrznych poddasza użytkowego
3. docieplenie dachu,
4. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
5. wymianę okien zewnętrznych,
6. wymianę drzwi zewnętrznych,
7. modernizację systemu grzewczego ze zmianą źródła ciepła
8. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
9. modernizację instalacji wentylacji,
10. wymianę oświetlenia wewnętrznego,
11. montaż odnawialnych źródeł energii pod postacią paneli fotowoltaicznych,
12. zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.
13. Ustawianie rusztowań,
14. Roboty zabezpieczających,
15. Wywiezienie gruzu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: raciborski Miejscowość: Racibórz
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Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przebudowa wraz z rozbudową Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia

Przebudowa wraz z rozbudową Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.
3.2. Miejsce realizacji zamówienia: 
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz. 
3.3. Roboty objęte pozwoleniem na budowę wydane przez Starostę Raciborskiego (SA.6740.1.86.4.2018).
3.4. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ponad gruntem i kondygnacji nadziemnej
2. docieplenie ścian wewnętrznych poddasza użytkowego
3. docieplenie dachu,
4. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
5. wymianę okien zewnętrznych,
6. wymianę drzwi zewnętrznych,
7. modernizację systemu grzewczego ze zmianą źródła ciepła
8. modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
9. modernizację instalacji wentylacji,
10. wymianę oświetlenia wewnętrznego,
11. montaż odnawialnych źródeł energii pod postacią paneli fotowoltaicznych,
12. zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.
13. Ustawianie rusztowań,
14. Roboty zabezpieczających,
15. Wywiezienie gruzu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy (09-2020) do 31.08.2022 r.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu - Racibórz

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1544805
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• wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy w tym okresie:
a) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej, budynku
wielorodzinnego lub remoncie substancji lokalowych o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto
(osiemset tysięcy zł brutto).
b) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej, budynku
wielorodzinnego lub remoncie substancji lokalowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto
(trzysta tysięcy zł brutto).
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu.
Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub
jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie
spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale
żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
• wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 roboty polegające na montażu i uruchomieniu systemu
zarządzania energią o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy).
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu.
Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub
jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie
spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale
żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności: 

 Kierownikiem budowy – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5
letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- Kierownikiem robót sanitarnych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała
min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi,
- Kierownikiem robót elektrycznych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko,
posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi. 
- Specjalistą ds. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana
na to stanowisko, posiadała min. 2 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień. 
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie
spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób – załącznik nr 4 do
siwz. 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych branżach/specjalnościach pod
warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów. 
Ww. osoby zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych



4.08.2020 Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1256901 5/9

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych,
ekonomicznych i prawnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion).

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

§ 23
1. Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w SIWZ oraz w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych, możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Dopuszcza się zamianę umownego terminu, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej
umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej
obecnym brzmieniu;
2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz rozszerzenia zakresu przedmiotu
umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla
uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania
koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
5) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków
uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych
nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 
6) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
7) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w
dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony
Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności
wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności.
8) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.
9) przestojów i opóźnień powstałych (zaistniałych) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
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10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony jedynie o czas spowodowany
opóźnieniem;
4. Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne, w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności:
1) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
2) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niż wskazanych w ofercie,
SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalających na zmniejszenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) Konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych
niż wskazane w ofercie, SIWZ, STWiORB w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian rozwiązań
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie powodują odstąpienia w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 3 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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) wykazu wykonanych systemów zarządzania energią z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
(załącznik nr 3 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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;
3) wykazu osób, (załącznik nr 4 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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. 
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden
milion).
5) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr
2). 
6.2 Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony/wygenerowany nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) lub do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub ogólnodostępnych;
3) inny dokument lub oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w niniejszym
ogłoszeniu lub potwierdzające posiadanie kwalifikacji osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Pozostałe zapisy dotyczące zmiany umowy: 
5. Dopuszcza się zamianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że
wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą wykonawcy zamówienia: 
1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ, ustawie Prawo budowlane lub innych
przepisach powszechnie obowiązujących,
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
3) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym
charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ,
4) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zamówienia po stronie Zamawiającego.
6. Dopuszcza się zamianę pozostałych zapisów umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż nowy podwykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, te same na które wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 
2) Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe;
3) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność
dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
4) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;
5) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia
siłami własnymi,
6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej
sytuacji przewidzieć,
8) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana
technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków
opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.
9) realizacja części przedmiotu zamówienia z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do
wykonania
10) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
11) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
12) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku
bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.)
13) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.
14) zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego,

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a.) „Cena ofertowa brutto” – C; waga -80%; 
b.) „Okres gwarancji” – G; waga – 20%.

Tabela A
Okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę Ilość punktów, które może otrzymać w kryterium „Okres
gwarancji”
24 miesiące - 1 pkt
36 miesięcy - 10 pkt
48 miesięcy - 20 pkt

10.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”;
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.
10.4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10.5. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
10.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

Wykluczenia

5.3. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
1.) nie spełnili formalnych warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli kompletnego Wniosku wraz z
wymaganymi dokumentami i nie uzupełnili go na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym,
2.) złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania, 
3.) złożyli dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które
nie zostały wyjaśnione lub uzupełnione lub nie ma możliwości ich weryfikacji,
4.) naruszą w inny istotny sposób postanowienia niniejszego ogłoszenia, w szczególności złożone przez nich
dokumenty lub oświadczenia nie będą odpowiadać określonym w ogłoszeniu warunkom umożliwienia
identyfikacji Wykonawcy, 
5.) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość oraz wszczęto lub prowadzi się
postępowanie restrukturyzacyjne, 
6.) złożyli dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, 
7.) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na: 
• Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IŻ w wytycznych programowych, 
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
5.5. Wnioski nie dokumentujące spełniania warunków opisanych w rozdziale V zostaną odrzucone i nie będą
podlegały ocenie merytorycznej.
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Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

Adres

Szpitalna 5A

45-010 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774432147

Fax

774531239

NIP

7541392245

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Cecylii 10 w Raciborzu

Numer projektu

RPSL.04.03.04-24-043A/18-00


