Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.olszanica.pl

Olszanica: Rozbudowa, dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 129531 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica , 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie, tel. 013 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszanica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, dobudowa i
przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują:
1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem - przebudowa budynku istniejącego budynku szkoły polegających zasadniczo
na: Podbicie fundamentów od zewnątrz obiektu od strony zewnętrznej budynku Roboty
murowe i wykończeniowe parteru i piętra budynku Tynki , okładziny i malowanie
wewnętrzne Instalacja c.o 2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem - budowa budynku dydaktycznego polegającego zasadniczo na:
Robotach ziemnych Fundamenty , mur oporowy i schody zewnętrzne i izolacje fundamentów
Roboty murowe parteru i piętra Kominy z prefabrykatów Stropy Budowie ścianek działowych
Konstrukcja i pokrycie dachu Docieplenie budynku Wykonaniu robót malarskich Stolarka
okienna i drzwiowa Instalacja elektryczna Wykonaniu opaski odbojowej i chodników
Instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem przyłącza gazowego i wewnętrznej
instalacji gazowej Wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z
wewnętrznymi instalacjami 3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem - budowa łącznika , polegający zasadniczo na: Roboty ziemne,
fundamentowe, wykonaniu izolacji poziomych fundamentów, Roboty murowe parteru i piętra

Kominy prefabrykowane, Konstrukcja dachu i pokrycie, Stolarka okienna i drzwiowa Podłoża
i posadzki Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie Instalacja elektryczna oraz wodno
kanalizacyjna Instalacja c.o Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku 4. Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem budowa Sali sportowej Roboty ziemne i fundamenty Ściany zewnętrzne z pustaków Max
Konstrukcja dachu stalowa i pokrycie Stolarka okienna i drzwiowa Sufity podwieszane
Roboty malarskie Podłoża i posadzki Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i tynk
cienkowarstwowy Instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna Instalacja c.o Wykonanie
tzw. Płytki odbojowej wokół budynku 5. Technologia kotłowni gazowej 6. Instalacja solarna
7. Kanalizacja deszczowa i zbiornik wody p.pożarowej 8. Kanalizacja sanitarna.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
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,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W okresie ostatnich pięciu lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, wykonali



przynajmniej dwie roboty budowlane, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. polegających na wykonaniu
robót budowlanych obejmujących swym zakresem min. roboty
przygotowawcze, murowe, malarskie, tynkarskie, posadzki, konstrukcje
dachowe stalowe, drewniane, oraz instalacje centralnego ogrzewania,
elektryczne oraz wodno - kanalizacyjne, instalacje gazowe o wartości
minimalnej brutto 4 000 000,00 zł każda (słownie: cztery miliony złotych );
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują / będą dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i
kwalifikacjami do stanowisk jakie zostaną im powierzone zgodnie z
wymaganiami zamieszczonymi w poniżej: Kierownik Budowy Co najmniej 5
lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót licząc od daty
wszczęcia niniejszego postępowania, uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej na inwestycji w której przedstawione są referencje
Kierownik Robót Elektrycznych Co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego jako kierownik robót licząc od daty wszczęcia niniejszego
postępowania, uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych Kierownik Robót Sanitarnych Co najmniej
3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót licząc od daty
wszczęcia niniejszego postępowania, uprawnienia w specjalności instalacyjnej
w sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i gazowych Dopuszcza się
łączenie funkcji
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

d) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych); e) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000 zł (słownie:
jeden milion złotych).

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, należy przedłożyć:
 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone







oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie



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 także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:





nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniższa 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
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jedynie w niżej opisanych
przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie
robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (klęska żywiołowa, znaleziska
niewybuchów oraz archeologiczne), 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie
prowadzenia robót i mających wpływ na możliwość kontynuacji robót, o czas niezbędny do
wprowadzenia tych zmian, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku
konieczności usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej,
uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni, ile trwało usunięcie przeszkód,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne
(udokumentowane w dzienniku budowy), które nie pozwolą na realizację robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 5) przedłużenie terminu realizacji umowy w
przypadku wystąpienia protestów społecznych, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane. 6)
Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku : - zmiany stawki urzędowej
podatku Vat - zmiany zakresu rzeczowego wykonanych robót Inne zmiany: - w zakresie
kluczowego personelu wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie ,
akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, - w zakresie podwykonawstwa
za uprzednią zgodą Zamawiającego , powierzenie podwykonawcom innej części robót niż
wskazana w ofercie wykonawcy - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie
sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ Warunki zmian inicjuje wykonawca lub
zamawiający w formie pisemnej 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy,
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.olszanica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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

