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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 

Numer ogłoszenia: 99297 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, 

tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
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II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna, Etap 2 zadanie: „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji 
Społecznej w Polanowicach”.  
Zadanie obejmuje w szczególności roboty: 
− Ocieplenie ścian poniŜej poziomu gruntu, 
− Wykonanie opaski wokół budynku, 
− Wymiana stolarki okienno-drzwiowej, 
− Ocieplenie ścian powyŜej poziomu gruntu, 
− Ocieplenie stropodachu, 
− Wymiana obróbek blacharskich, 
− Wymiana instalacji odgromowej, 
− Roboty wykończeniowe: malarskie, tynkarskie, murowe, 
− Wymiana instalacji CO. 
 

Zadaniem wykonawcy jest oddanie Zamawiającemu wyremontowanego obiektu, gdzie prace wykonane zostały zgodnie  
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

UWAGA: w budynku swoją siedzibę ma Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach.  
Praca tej instytucji nie moŜe ulec przerwaniu na czas prowadzonej inwestycji. Wykonawca musi uwzględnić prowadzenie prac 
w uŜytkowanym obiekcie.  
Roboty naleŜy realizować według kolejnych etapów (wg powyŜszego schematu, bądź harmonogramu prac przedstawionego 
przez Wykonawcę a zaakceptowanego przez Zamawiającego) w warunkach utrudnień wynikających z uŜytkowania obiektu 
budowlanego. 

 

Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do uŜytkowanego budynku wymaga zabezpieczenia ruchu 
pieszego.  Na budowie obejmującej budynek, naleŜy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na wysokości stałym ogrodzeniem z 
daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi. Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. 
Zastosować oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych i 
alarmowymi. 
Z uwagi na organizację robót w uŜytkowanym obiekcie, naleŜy zapewnić przy organizacji robót stosowanie:  

− urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść,  
− środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne,  
− organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego strefą robót,  
−  wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,  
− bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.  
Stanowiska robót naleŜy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemoŜliwiającymi dostęp na 

stanowisko robót osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia robót do ich 
zakończenia. 
 

Zamawiający organizuje zebranie mające na celu oględziny obiektu oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości odnośnie 
przedmiotu zamówienia. Spotkanie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej, Polanowie nr 94 dnia 11.05.2012 r. godz.. 
11.00.  Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Zamawiającego, inspektorów nadzoru. 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 9 do SIWZ, 
2.2) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 10 do SIWZ 
2.3) Przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty - zał. Nr 11 do SIWZ 
 
3. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45421110-8 -  Instalowanie ram okiennych i drzwiowych,  
45450000-6 -  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 -  Roboty remontowe i renowacyjne,  
45300000-0 -  Roboty instalacyjne w budynkach,  
45320000-6 -   Roboty izolacyjne  
45321000-3 -   Izolacja cieplna 
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45324000-4 -   Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45310000-3 -   Roboty instalacyjne elektryczne 
45312311-0 -   MontaŜ instalacji piorunochronnej 
45330000-9 -   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 -   Instalowanie centralnego ogrzewania 
45100000-8 -  Przygotowanie terenu pod budowę,  
45110000-1 -   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
45111000-8 -   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
                         w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
45260000-7 -   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45262100-2 -   Roboty przy wnoszeniu rusztowań 
 

4. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinni zapoznać się z dokumentacją projektową wraz z decyzjami 
administracyjnymi oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej 
oferty.  
5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
6.    Klauzula społeczna 
 
Na podstawie art. 29 ust.4 zamawiający wymaga, aby  wykonawca zatrudnił przy wykonaniu zamówienia co najmniej 5 
osób bezrobotnych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na  podstawie 
właściwego dokumentu kierującego bezrobocie do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z 
zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma siedzibę. 
 

Osoby te muszą być zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Byczyna. Mogą to być zarówno osoby wykwalifikowane, 
jak i niewykwalifikowane, osoby do przyuczenia do zawodu, osoby do pomocy itd. 
Pozostałe warunki odnośnie określonego wyŜej zatrudnienia: 
− osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
− zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od dnia podpisania protokołu przekazania placu budowy do końca 

upływu terminu realizacji zamówienia (podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad), w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego, 

− wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione 
powiatowemu urzędowi pracy, odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy 
o pracę, 

− jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w akapicie poprzednim, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi 
zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę; odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz 
umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę), 

− zamawiający ma prawo w kaŜdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie 
dokumentacji zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie 
zamawiającemu, 

− w przypadku niezatrudnieni przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, 
wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości:  
� iloczynu kwoty najniŜszego wynagrodzenia wraz z naleŜnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za kaŜdego niezatrudnionego bezrobotnego poniŜej liczby wymaganej 
przez zamawiającego, w przypadku, gdy dotyczy całego miesiąca 

� w przypadku niezatrudnieni bezrobotnego przez niepełny miesiąc, kara naliczana będzie proporcjonalnie za kaŜdy 
dzień niezatrudnieni bezrobotnego  

chyba, Ŝe  wykonawca wykaŜe, Ŝe przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu 
organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleŜących po jego stronie.   

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.42.11.10-8, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 
45.30.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.31.00.00-3, 45.31.23.11-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 
45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.26.00.00-7, 45.26.21.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

 

Zakończenie: 31.12.2012. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  
1. Wysokość wadium. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  jest wniesienie wadium w wysokości: 

30.000,00 PLN  

słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych. 
 

2. Forma wadium. 
1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.  Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie  
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ kwota roszczenia jest mu naleŜna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z 
warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e). 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Zamawiającego 

 

Urząd Miejski w Byczynie: 

B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 

dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 

    Zgodnie z Prawem bankowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 6) art. 63 ust. 3 polecenie przelewu jest rozliczeniem 
bezgotówkowym. Zgodnie z art. 63c. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi  z zastrzeŜ. art. 63g, dyspozycję 
dłuŜnika obciąŜenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 
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3. Termin wniesienia wadium. 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  21.05.2011 r. do godz. 09.00  przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem 
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
4. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 
5. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,  
 a takŜe w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 4a uPzp. 
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, jeŜeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie 
oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe: Wykonanie zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co najmniej 1 (jedną) robotę 
budowlaną z zakresu remontu, budowy lub przebudowy budynku, gdzie prowadzone były prace obejmujące 
branŜę ogólnobudowlaną, sanitarną i elektryczną, o wartości całości robót wyniosła nie mniej niŜ 
1.000.000,00 zł. brutto. z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by 
Wykonawca wykazał, Ŝe zrealizował naleŜycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyŜej i przedstawił 
dokument, z którego jasno wynika, Ŝe zlecona robota budowlana została wykonana z naleŜytą starannością (np. 
referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót). Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są złoŜyć wykaz wykonanych robót sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej 
SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót). Zaleca się, aby przedkładane 
dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zawierały co najmniej: - wskazanie, 
Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, - 
wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, - wskazanie zakresu i wartości robót, - wskazanie 
daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), - wskazanie miejsca wykonania, - opinię podmiotu, na rzecz którego 
realizowane były roboty, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenia.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 
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• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie 
oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
 o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe na czas realizacji zamówienia będzie dysponował 
osobami - pełniącymi na czas wykonywania zamówienia nadzór nad robotami budowlanymi - poszczególnymi 
branŜami, posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie:  
a) Kierownik budowy - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 206 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów.  
b) Kierownik budowy o specjalności sanitarnej - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
cieplnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  
c) Kierownik budowy branŜy elektrycznej - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
 
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których 
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu 
niniejszego zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ).  
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, oraz  
- oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ;  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie 
oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, 
zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w 
warunki wykonawca spełnił. 
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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, naleŜy przedłoŜyć: 
• 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 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  

• 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 dla 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  

• 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, jeŜeli 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 
niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów rejestrowych. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 

50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 



 8 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć 

mogą w szczególności: 
a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia 
takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie. lub jeśli wynika to z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego. Przewiduje się takŜe moŜliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji 
gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy 
oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy moŜe mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w pkt c) niniejszego paragrafu. 
b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moŜe być spowodowana okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:  
− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, 
− w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, 

sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: 
� w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy, 
� w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi 

na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do 
wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej 
wartości przedmiotu umowy.    

d) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz 
ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
e)  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego – zmiana terminów określonych  
w Harmonogramie odbioru prac i płatności (Etapy Płatności). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 

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

21.05.2012 godzina 09:00,  

miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna 

sekretariat urzędu, I piętro, pok. nr 19. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007- 2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. 
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 

 
 


