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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.czernichow.pl

Czernichów: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w
Rybnej - etap II
Numer ogłoszenia: 102738 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernichów , Czernichów 2, 32-070 Czernichów, woj. małopolskie, tel. 012
2702105, faks 012 2702324.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Zespołu Placówek
Oświatowych w Rybnej - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej - etap II, w
szczególności zamówienie obejmuję: 1) Roboty rozbiórkowe i ziemne, 2) Wykonanie fundamentów, 3)
Wykonanie izolacji fundamentów, 4) Wykonanie ścian, 5) Wykonanie stropodachu, 6) Wykonanie tynków
wewnętrznych, 7) Wykonanie posadzek, 8) Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, 9) Malowanie i inne roboty
wykończeniowe, 10) Wykonanie elewacji, montaż schodów zewnętrznych w konstrukcji metalowej, 11)
Wykonanie muru oporowego i nawierzchni z kostki brukowej, 12) Zakup i montaż widowni, 13) Wykonanie
instalacji elektrycznej wewnętrznej, 14) Wykonanie instalacji odgromowej, 15) Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, 16) Wykonanie instalacji hydrantowej, 17) Wykonanie kanalizacji deszczowej. 2. Szczegółowy
zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 1)
przedmiar robót wraz z charakterystyką obiektu - załącznik nr 6 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ, 3) projekt zamienny budowlano-wykonawczy - załącznik nr
8 do SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji: 1) na wykonane roboty budowlane w wysokości 36 miesięcy licząc
od daty odbioru końcowego robót, 2) na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia
- jak na roboty budowlane, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 4. Przedmiot umowy należy wykonać
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zgodnie z: 1) projektem budowlano-wykonawczym; 2) specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych; 3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego; 4)
wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 5) zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych w zakresie: 1) urządzeń dla których wskazano w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nazwy
producentów oraz 2) techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki
urządzeń oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie
gorszymi), jakie zakładano w projekcie (przedmiarze). Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty
równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana urządzeń lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada
projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym
zakresie, wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje
ryzyko poniesienia przez wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, niż
przyjęte w projekcie. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.21.22.00-8, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4,
45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem co najmniej jedną robotą budowlaną w
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okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, czyli: a) o
wartości nie mniejszej niż 500000,00 zł brutto każda, b) polegającą na budowie, remontu lub
modernizacji budynku kubaturowego. UWAGA: Zamawiający uzna, iż zamówienie zrealizowano w
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania jedynie w sytuacji gdy data
zakończenia realizacji zamówienia będzie datą zawierającą się w tym okresie. Ocena spełniania ww.
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń i
dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych szczegółowo w SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a)
konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty,
określonych szczegółowo w SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego przez wykonawcę do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
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w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazane są zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących
Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i dotyczy: 1) terminu
wykonania przedmiotu zamówienia lub etapu, 2) zakresu robót, organizacji robót, robót zamiennych, 3)
wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 4) harmonogramu rzeczowofinansowego, 5) zmiany terminów rozpoczęcia odbiorów robót ulegających zakryciu, odbioru częściowego lub
odbioru końcowego, 6) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy lub umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czernichow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernichów
32-070 Czernichów 2 woj. małopolskie tel. 12-270-21-04, fax. 12-270-23-24 e-mail: urzad@czernichow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012
godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 woj. małopolskie Biuro Obsługi Klienta parter budynku UG Czernichów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Niniejsze zadanie jest finansowane ze środków MRPO 2007-2013 w ramach projektu pn.
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej. Oś priorytetowa 6. Spójność
wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym
edukacyjna i sportowa.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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