
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php 

 

Pińczów: Przebudowa węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie 

Numer ogłoszenia: 164203 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pińczowski , ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 

3576001, faks 41 3576007. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa węzłów szatniowych przy sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy węzłów 

szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie Szczegółowy zakres 

rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia opisany został w: - projekcie budowlano-wykonawczym 

pn. Przebudowa węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, - 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - Przedmiarze robót stanowiącym załącznik pomocniczy 

dla opracowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji dostawy i montaŜu 

ścianek systemowych wraz z drzwiami pomiędzy kabinami natryskowymi w przypadku przekroczenia kwoty 

dostępnej na wykonanie przedmiotowego zamówienia.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających do 10 % polegających na powtórzeniu 

zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.31.12.00-2, 

45.45.30.00-7. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca złoŜy oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 , w zakresie: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek 

zostanie spełniony jeśli wykonawca w oświadczeniu potwierdzi posiadanie w/w uprawnień. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca złoŜy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku, jeŜeli wykaŜe, Ŝe w tym 

okresie wykonał: - co najmniej dwie roboty obejmujące wykonywanie robót ogólnobudowlanych o 

wartości robót minimum 40 000,00 PLN kaŜda, - co najmniej jedną robotę w zakresie instalacji 

wodno-kanalizacyjnej o wartości robót minimum 20 000,00 PLN. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca złoŜy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - 

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

kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, 

Ŝe dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania budową lub innymi 

robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Do oferty 

naleŜy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zaproponowana osoba posiada wymagane 

uprawnienia i przynaleŜy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeŜeli taki wymóg na tą 

osobę nakłada Prawo budowlane. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca złozy informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

którym posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Wykonawca spełni warunek jeśli posiada nie mniej niŜ - 75 000,00 PLN 

własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć 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 do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedłoŜyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do określenia w złoŜonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) informacji 

jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak takiej informacji 

uznawany będzie, Ŝe Wykonawca nie zamierza powierzać Ŝadnych robót podwykonawcom. 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający 
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dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: - modyfikacji przedmiotu 

zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane 

zostanie pomniejszone w oparciu o kosztorys ofertowy, - zmiany terminu przewidzianego na zakończenie 

robót spowodowanego: warunkami atmosfe-rycznymi w szczególności klęskami Ŝywiołowymi; warunkami 

atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemoŜliwiającymi prowadzenie robót 

budowlanych; wystąpieniem błędów w dokumentacji mających wpływ na realizację robót; koniecznością 

usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót; wstrzymaniem robót przez Zamawiającego; zmian technologicznych, 

spowodowanych :zmianą materiałów lub urządzeń o parametrach toŜsamych lub lepszych od przyjętych w 

ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; przyjęciem przez 

Zamawiającego nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu 

kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, 

28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5, pok. 8. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 

godzina 12:00, miejsce: sekteratiat - Starostwo Powiatowe, 28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5. 

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: Przedmiot zamówienia stanowi część zadania pn. Modernizacja i przebudowa systemu 

ciepłowniczego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, będącego elementem projektu Budowa i 

modernizacja systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności publicznej powiatu pińczowskiego, 

realizowanego przy udziale środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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