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Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                               Wp. II.271.16.2012 r. 

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

Byczyna: Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo - 
produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator 

Przedsiębiorczości w Polanowicach w formule zaprojektuj i wybuduj 
Numer ogłoszenia: 258445 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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 
• 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: Pełnienie funkcji inŜyniera kontraktu nad realizacją inwestycji 
adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński 
Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach w formule zaprojektuj i wybuduj. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień ( 
CPV): 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego; 71.21.00.00-3 - doradcze usługi architektoniczne. 2. Przedmiotem 
zamówienia jest: pełnienie przez Wykonawcę funkcji InŜyniera Kontraktu nad wykonaniem zadania - adaptacja budynków 
magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator 
Przedsiębiorczości w Polanowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2010r nr 243 poz. 1623) w specjalnościach: -Konstrukcyjno - budowlanej, -Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Inwestycja nad którą będzie pełniony funkcji InŜyniera kontraktu nad inwestycją: 
Adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński 
Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegóły określa Program Funkcjonalno 
UŜytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. ETAP I - faza przetargowa i projektowa. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zaprojektuj i wybuduj zadania Adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków 
gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach: 1. Bierze udział w 
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pracy Komisji Przetargowej, w tym uczestniczy w czynnościach związanych z przygotowaniem SIWZ, udzielaniem odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców zadawane przed terminem złoŜenia ofert na wykonanie zadania Adaptacja budynków magazynowo - 
produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w 
Polanowicach oraz udziela pomocy w przygotowaniu dokumentacji związanej z ewentualnymi odwołaniami, 2. Wykonawca w 
trakcie opracowania dokumentacji projektowej: -koordynuje proces przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji, - sprawdza 
kompletność i weryfikuje projekt budowlany opracowany przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych, niezbędny do uzyskania 
pozwolenia na budowę pod kątem wzajemnej zgodności składających się na niego opracowań, a takŜe zgodności z Programem 
Funkcjonalno UŜytkowym (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) i wnosi pisemnie Zamawiającemu wszelkie uwagi, ETAP II - faza 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych: 1. Pełni obowiązki InŜyniera Kontraktu oraz 
zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie 
swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 
poz. 1623 ze zmianami), 2. Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczeń 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, 3. Winien upewnić się przed 
rozpoczęciem prac budowlanych, Ŝe spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zatwierdza 
plan BIOZ. Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP i ppoŜ., oraz innymi, 4. Ściśle 
współpracuje z projektantem pełniącym nadzór autorski 5. Dostosowuje czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych 
i wymagań Zamawiającego 6. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy niezwłocznie, 
nie później niŜ 4 godziny od otrzymania informacji 7. Przygotowuje do przekazania plac budowy, 8. Kontroluje prawidłowość 
wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje Wykonawcy robót budowlanych polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 9. Sprawdza jakość i egzekwuje 
zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką 
budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową. 10. Kontroluje i przechowuje 
dokumenty jakości, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, protokóły badań, protokóły pomiarów, instrukcje obsługi w 
celu nie dopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. 
Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i 
urządzeń równowaŜnych ocena ich równowaŜności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem 
autorskim i Inwestorem. 11. Sprawdzenie autentyczności wymienionych wyŜej dokumentów. 12. śąda od Wykonawcy robót 
budowlanych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót 
budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
projektem lub pozwoleniem na budowę, 13. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 14. 
Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 15. Wykonawca ma 
obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba 
ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 16. Monitoruje terminowość realizacji robót 
budowlanych, a w przypadku zagroŜenia niedotrzymania terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego robót 
budowlanych powiadamia niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, 17. Organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w 
miesiącu oraz na kaŜde Ŝądanie któregokolwiek z uczestników procesu inwestycji, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych i 
przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po 
naradzie, 18. Ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione do kontroli oraz 
dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, 19. Weryfikuje treść faktur wystawianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazuje w ciągu 2 dni Zamawiającemu, 20. 
Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad i usterek. Przygotowuje i przeprowadza odbiory częściowe i końcowy 
robót z udziałem Zamawiającego, sporządza z nich protokoły, 21. Zatwierdza rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzane 
przez wykonawcę robót budowlanych dokonuje akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów i 
innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót i przedkłada ją Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Rozdział 4. Zalecenia ogólne. 1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym ofert złoŜonych w przetargu na 
wyłonienie wykonawcy zadania adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucje 
Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Doradzanie 
Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas 
prowadzenia zadania zaprojektuj i wybuduj. 3. W trakcie realizacji zadania adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, 
oraz budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach w 
formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca nadzoruje oraz monitoruje realizację zadania zgodnie z : - Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym inwestycji sporządzonym przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych, - Projektem budowlanym zatwierdzonym 
decyzją właściwego organu, -Warunkami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą projektu i robót budowlanych, - 
Obowiązującymi przepisami prawnymi, 4. Wszystkie waŜne informacje i decyzje niezbędne do realizacji zadania przekazywane 
między Wykonawcą a Wykonawcą projektu i robót budowlanych wymagają formy pisemnej, aby moŜna uznać je za efektywne. 
Wszystkie pisma Wykonawcy do Wykonawcy projektu i robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do wiadomości 
Zamawiającemu. 5. Zatwierdza, po uzgodnieniu z Zamawiającym, materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania na etapie 
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projektu jak i budowy. 6. Kontroluje zabezpieczenie obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia oraz niezwłoczne zawiadamia 
właściwego konserwatora zabytków. 7. W porozumieniu z Zamawiającym kaŜdorazowo zawiadamia właściwy organ nadzoru 
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a takŜe o 
raŜących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych. 8. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach 
z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca prowadzi i przechowuje 
korespondencję z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania Adaptacja budynków magazynowo - produkcyjnych, oraz 
budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach: ze 
szczególnym uwzględnieniem ostrzeŜeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy projektu i robót budowlanych mogących 
być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy projektu i robót budowlanych, katastrof budowlanych itp. 
Rozdział 5. Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem robót i uzyskaniem pozwolenia na UŜytkowanie. 1. Przeprowadzenie 
kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złoŜone 
zgodnie z umową przez wykonawcę robót. 2. Po zakończeniu robót Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika 
budowy o gotowości odbioru oraz naleŜyte uporządkowanie terenu budowy. 3. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną 
budową w formie ustalonej z Zamawiającym. 4. Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na UŜytkowanie.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.21.00.00-3. 

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: 02.12.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 

o 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/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 
(jedną) usługę polegającą na świadczeniu pełno branŜowego (branŜa ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna ) 
nadzoru nad realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczące budynków o powierzchni uŜytkowej 
min. 500 m2, o wartości robót w systemie zaprojektuj wybuduj minimum 2.000.000,00 PLN brutto . Wykonawca 
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi 
zostały wykonane naleŜycie; (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 5 do SIWZ/, W 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenia. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 
będzie na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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) InŜynier kontraktu - koordynator od, którego wymaga się 
następującego doświadczenia i kwalifikacji: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 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. - posiada doświadczenie w pełnieniu usługi inŜyniera kontraktu, tzn. pełnił co 
najmniej 1 usługę inŜyniera kontraktu nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczące 
budynków o powierzchni uŜytkowej min. 500 m2 , o wartości robót w systemie zaprojektuj wybuduj minimum 
2.000.000,00 PLN brutto. b) Inspektor nadzoru w branŜy budowlanej - 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 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) Inspektor 
nadzoru w branŜy sanitarnej - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 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, d) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej - posiadający następujące 
doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 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; Ocena spełniania powyŜszego 
warunku prowadzona będzie na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia/nie 
spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o 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/ zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech 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 wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

• 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) 

Formularz oferty, pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
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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 

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jeŜeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany umowy w 
zakresie terminu w następujących przypadkach: a) jeŜeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonania nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć, b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłuŜeniu o czas oczekiwania na uzyskanie decyzji 
administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeŜeli łączny czas oczekiwania przekroczy 21 dni, c) 
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) działania siły wyŜszej ( np. klęski Ŝywiołowej, strajku ) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonanych robót budowlanych, e) wystąpienia warunków atmosferycznych 
uniemoŜliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
InŜynier Kontraktu , f) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
naleŜytej staranności, 3. W przedstawionych powyŜej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z 
tym Ŝe minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 4. Termin realizacji 
zamówienia ulegnie przesunięciu takŜe w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z 
realizacją nadzorowanych robót budowlanych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji 
zostanie wtedy ustalony wstępnie w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy. 5. Zamawiający przewiduje 
moŜliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów między stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby 
koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeŜeli zmiany te będą wywołane okolicznościami, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili podpisania umowy. Zmiana inspektorów nadzoru lub ich koordynatora moŜe być dokonana wyłącznie pod 
warunkiem spełnienia przez nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru w niniejszej SIWZ i za zgodą Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.bip.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:  

14.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna sekretariat, pokój nr 19. 

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: 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007- 2013.. 

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 

 


