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Przetarg nieograniczony  

 

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską  ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją  przyszłoś ć ” 

 

 

Byczyna: Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, 

ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna 

 
Numer ogłoszenia: 62715 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 

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 dyna-
micznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamó-
wienia jest Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie ul. Moniuszki 
4, 46-220 Byczyna. W ramach przedmiotu zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i zasadami wiedzy technicznej w szczególności: -Roboty przygotowawcze, -Roboty 
pomiarowe, -Wymiana stolarki okienno-drzwiowej, -Ocieplenie budynku na zewnątrz, -
Ocieplenie ościeŜy, -Ocieplenie wewnątrz budynku, -Roboty remontowo-wykończeniowe, -
Wykonanie krycia dachu, -Wykonanie obróbek blacharskich, -Wykonanie instalacji odgromo-
wej, -Wymiana Instalacji centralnego ogrzewania, -Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 
W zakres przedmiotu Umowy wchodzą równieŜ te prace, których konieczność ujawni się w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewi-
dzieć w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jak równieŜ te, które moŜna 
było przewidzieć na podstawie zapisów zawartych w projekcie budowlanym, postanowień obo-
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wiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych. UWAGA: w budynek 
stanowi siedzibę: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REMEDIUM, Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Rodzinna Anna Gulewicz, Posterunku Policji. Praca tych instytucji 
nie moŜe ulec przerwaniu na czas prowadzonej inwestycji. Wykonawca musi uwzględnić pro-
wadzenie prac w uŜytkowanym obiekcie. Roboty naleŜy realizować według kolejnych etapów 
(wg schematu, bądź harmonogramu prac przedstawionego przez Wykonawcę a zaakceptowane-
go przez Zamawiającego) w warunkach utrudnień wynikających z uŜytkowania obiektu budow-
lanego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 2.1) Dokumentacja projektowa 
- zał. Nr 9 do SIWZ, 2.2) Specyfikacje techniczne wykonania i 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: 45100000-8 Przygotowanie 
terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45230000-8 Roboty budowlane w 
zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamen-
towania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 45215000-7 Roboty budowlane w za-
kresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiek-
tów uŜyteczności publicznej, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45421100-5 
Wymiana okien i drzwi, 45321000-3 Wykonanie izolacji termicznej, 45321000-4 Wykonanie 
okładziny tynkarskiej, 45261210-9 Wykonanie krycia dachu, 45261300-7 Obróbki blacharskie, 
45310000-3 Instalacja odgromowa, 45261410-1 Wykonanie izolacji dachu, 45311200-2 Roboty 
w zakresie instalacji elektrycznych, 45312310-3 Ochrona odgromowa. 4. Wykonawca przed 
sporządzeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową wraz z decyzjami ad-
ministracyjnymi 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 zamó-
wienia 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 kieru-
jącego bezrobocie do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z 
zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w któ-
rym wykonawca ma siedzibę. Osoby te muszą być zameldowane na pobyt stały na terenie Gmi-
ny Byczyna. Mogą to być zarówno osoby wykwalifikowane, jak i niewykwalifikowane, osoby 
do przyuczenia do zawodu, osoby do pomocy itd. Pozostałe warunki odnośnie określonego wy-
Ŝej 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 bezro-
botnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę, -jeŜeli wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast do-
kumentów, o których mowa w akapicie poprzednim, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przed-
stawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w 
kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę; odpis wystawio-
nego 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 bezrobot-
nych, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu, -w przypad-
ku niezatrudnieni przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bez-
robotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w 
wysokości: -iloczynu kwoty najniŜszego wynagrodzenia wraz z naleŜnymi składkami na ubez-
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pieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za kaŜdego nieza-
trudnionego 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 wyko-
nawca wykaŜe, Ŝe przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpo-
wiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w 
którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobot-
nych nastąpiło z przyczyn nieleŜących po jego stronie.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 
45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.21.50.00-7, 45.33.11.00-7, 45.42.11.00-5, 45.32.10.00-3, 
45.32.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.13.00-7, 45.31.00.00-3, 45.26.14.10-1, 45.31.12.00-2, 
45.31.23.10-3. 

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:  Zakończenie: 
30.09.2013. 

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: 20.000,00 PLN słownie: dwadzie-
ścia tysięcy złotych. 2. Forma wadium. 1) Wadium moŜe być wniesione w następujących for-
mach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-
ściowo- 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 9.11.2000 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) na-
zwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określe-
nie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin waŜ-
ności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i nie-
odwołalnie na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ kwota 
roszczenia jest mu naleŜna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzy-
mania 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). 2) 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 rozli-
czeniem 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. 3. Termin wniesienia wadium. Wadium naleŜy wnieść przed upły-
wem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.05.2013 r. do godz. 09.00 przy czym wniesienie wa-
dium 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 
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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 odset-
kami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaga-
nego 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  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 załączone-
go do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokony-
wana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie 
spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wy-
kluczenie Wykonawcy z postępowania. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe Ŝe: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skła-
dania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
co najmniej co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane z zakresu remontu, budowy 
lub przebudowy budynku, gdzie prowadzone były prace obejmujące branŜę ogól-
nobudowlaną, sanitarną i elektryczną, o wartości całości robót wyniosła nie mniej 
niŜ 1.000.000,00 zł. brutto /jeden milion złotych/ kaŜda z nich z podaniem w wy-
kazie ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowo-
dów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wy-
konane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu wykazania spełnie-
nia w/w warunku Wykonawca przedkłada wykaz robót budowlanych wykona-
nych 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 najwaŜniej-
szych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 - Doświadczenie zawodowe Zamawiają-
cy oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. 
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spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warun-
ków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

• 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 załączone-
go do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokony-
wana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie 
spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wy-
kluczenie Wykonawcy z postępowania. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - pełniącymi na czas 
wykonywania zamówienia nadzór nad robotami budowlanymi - poszczególnymi 
branŜami, posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Kierownik 
budowy - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiet-
nia 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. Kierownik 
robót branŜy sanitarnej - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji cieplnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązu-
jących przepisów, Kierownik robót branŜy elektrycznej - posiadający następujące 
doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z Rozpo-
rządzeniem 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 kwa-
lifikacji 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, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształ-
cenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba-
mi, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 
oraz - oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamó-
wienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek po-
siadania takich uprawnień;, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
7 do niniejszej SIWZ; Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych 
oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w 
systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie cho-
ciaŜby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wy-
konawcy z postępowania. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

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 załączone-
go do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokony-
wana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie 
spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wy-
kluczenie Wykonawcy z postępowania. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 doty-
czących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w spo-
sób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej 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, doświad-
czenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wy-
konywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posia-
dają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 
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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 działal-
ności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden-
cji, 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 prze-
widziane 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 za-
lega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdze-
nie, 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 wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo skła-
dania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postę-
powaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części za-
mówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wyma-
ganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po-
twierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu 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 rozłoŜe-
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właści-
wego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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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) 

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 reje-
strowych. c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegające-
go/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. d) W przypadku korzystania z 
zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania 
ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
nieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projek-
tową 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, w przypadku gdy w trakcie realizacji prac 
nastąpią okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w trakcie przygotowywania doku-
mentacji technicznej zadania. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu 
konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Przewiduje się takŜe 
moŜliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia 
wartości tych robót określa § 15 ust. 2 pkt c). Roboty mogą być zaniechane na podstawie proto-
kołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargo-
wej pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 
okoliczności: a/powodujące obniŜenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploata-
cję i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, b/powodujące poprawienie parametrów 
technicznych, c/wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 
zmiany obowiązujących przepisów. 2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą 
ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) za-
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kresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realiza-
cji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzia-
nych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do pra-
widłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru ro-
bót 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 odbio-
ru 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 ta-
kiej potrzeby - zmiana formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c) zmiana wyna-
grodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moŜe być spowodowana okoliczno-
ściami 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 obli-
czania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: -w przypadku odstąpie-
nia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmio-
tu umowy, - w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykona-
nej 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 potrze-
bę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urzędzie Miej-
skim w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat 
Urzędu). 

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:  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 przy-
padku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlega-
jących 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 

 


