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GGmmiinnaa  BByycczzyynnaa  
 
ul. Rynek 1                                                                                               tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl  

                 
 

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

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: Projekt Polanowice - zmiana sposobu u Ŝytkowania wraz z 

przebudow ą budynku szkoły na budynek mieszkalny  

Numer ogłoszenia: 171353 - 2013; data zamieszczenia : 28.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.bip.byczyna.pl www.byczyna.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu 

zakupów:  Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:   

Projekt Polanowice - zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudową budynku szkoły na budynek mieszkalny. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudowa budynku szkoły na budynek 

mieszkalny wielorodzinny. Działka nr 581/94 km 3  

Inwestycja będzie się składała z dwóch etapów:  

I etap do 30 listopada 2013 r. remont i adaptacja 14 mieszkań dla repatriantów:  

Parter : 1. Polanowice Nr 81 m. 2 (powierzchnia 53,12 m2);  
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2. 81 m. 3 (54,25 m2);  

3. 81 m. 4 (70,15 m2);  

4. 81 m. 5 (59,48 m2);  

5. 81 m. 6 (61,30 m2);  

6. 81 m. 7 (47,81 m2);  

I Piętro :  

7. 81 m. 8 (59,25 m2);  

8. 81 m. 10 (61,78 m2);  

9. 81 m. 11 (51,73 m2);  

10. 81 m.14 (76,14 m2); II Piętro :  

11. 81 m. 15 (53,52 m2);  

12. 81 m. 16 (70,48 m2);  

13. 81 m. 17 (59,26 m2);  

14. 81 m. 19 (54,03 m2).  

Ten etap obejmuje całkowite wykonanie 14 mieszkań (wykaz powyŜej). Termin wykonania tego etapu - nie później niŜ 

30 listopada 2013 r . Etap ten podlega osobnemu fakturowaniu i płatności. 

 

II etap do 30 marca 2014 r.- adaptacja 5 pomieszczeń na lokale komunalne - pozostałe lokale. Termin zakończenia 

tego etapu - nie później niŜ 30 marca 2014 r. 2.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 

 1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 9 do SIWZ,  

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zał. Nr 10 do SIWZ  

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 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45310000-3 - Roboty instalacyjne 

elektryczne 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  



 3 

4. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien 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.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (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, 45.33.00.00-9, 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.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 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: 10.000,00 PLN słownie: dziesi ęć tysi ęcy 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 9.11.2000 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) 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  
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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. 2.2) stosuje się równieŜ do poręczeń, określonych w pkt 2.1) b) i 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 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.  

3. Termin wniesienia wadium. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.09.2013 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  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 

dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. 

spełnia - nie spełnia) 
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• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać, iŜ w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegaj ące na: budowie, przebudowie lub remoncie 

budynku o warto ści robót minimum 800 000,00 zł brutto ka Ŝda. W celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunku, o którym mowa powyŜej, Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć wraz z ofertą: 

a)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najwaŜniejszych robót, określając, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz 

wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pod 

pojęciem najwaŜniejszych robót Zamawiający rozumie roboty wykazane w wykazie polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie budynku w zakresie niezbędnym do wykazania spełnia warunki wiedzy i 

doświadczenia opisanego powyŜej.  

Dowodami, o których mowa powyŜej są:  

1) poświadczenia,  

2) inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym wyŜej mowa.  

NaleŜy wykazać i przedłoŜyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie i zakresie wystarczającym do 

wykazania spełniania opisanego wyŜej warunku. Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i 

innych dokumentów, o których mowa powyŜej przedłoŜył dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone (np. referencje), zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 

podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 

0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 

dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. 

spełnia - nie spełnia) 
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• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną/ymi do 

wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej  

- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez 

ograniczeń,  

- Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  

- Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

 lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) tj. 

osoba/y które/ychj odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług transgranicznych).  

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyŜej, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłoŜyć wraz z ofertą:  

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie 

osób, o których mowa powyŜej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;  

b) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 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. 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 

podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 

0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
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niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i 

dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. 

spełnia - nie spełnia) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

• 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;  
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• 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;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;  

• 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• inne dokumenty 
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Dowodami, o których mowa powyŜej są:  

1) poświadczenia,  

2) inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym wyŜej mowa. NaleŜy wykazać i przedłoŜyć dowody wykonania robót 

budowlanych w liczbie i zakresie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyŜej warunku. 

Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i innych dokumentów, o których mowa powyŜej 

przedłoŜył dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 

prawidłowo ukończone (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t 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.  

c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

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 
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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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 

1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.09.2013 godzina 

09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna  

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć 

przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 
 


