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

www.zs.niemodlin.org; www.zsniemodlin.biuletyn.info.pl 

 

Niemodlin: Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku 
szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi 

łazienek 
Numer ogłoszenia: 150935 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie , ul. Opolska 34, 49-100 

Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 4606222, faks 077 4606222. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w 

budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana instalacji wodno - 

kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z wiążącymi się po tej wymianie pracami remontowymi łazienek. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 1.500,00 złotych (tysiąc pięćset złotych) 
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III.2) ZALICZKI 

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 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku 

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Weryfikacja spełnienia tego warunku 

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Weryfikacja spełnienia tego warunku 

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o wskazane osoby do realizacji 

zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za 

wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót), posiadające 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz elektrycznych i instalacyjnych 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające 

im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku 

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 
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63 poz. 394 ze zm.) 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Weryfikacja spełnienia tego warunku 

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum dwie 

roboty budowlane (budowa, przebudowa budynków użyteczności publicznej) i wartości minimum 

100.000,00 zł. brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

oceniane będzie łączne doświadczenie.;  

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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 

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, 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 ubezpieczenia 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;  

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;  
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

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.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 

1. Zgodnie z art. 144.1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami. 1) 

Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku. Może to być : - wniosek 

Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek Zamawiającego , aby wykonawca przedłożył 

propozycję zmiany, - wniosek Wykonawcy, Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zamiany, 

- koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ 

zmiany na termin zakończenia umowy. 2) Zmiany mogą obejmować: - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

- zmiany ilości każdej pracy objętej umową, - zmianę jakości i innych cech charakterystycznych 

którejkolwiek części pracy, - zmianę poziomu, pozycji, czy też wymiarów którejkolwiek części robót, - 

rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), - zmiany w kolejności i 

terminach wykonywania robót. 3) Termin wykonania przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas 

opóźnienia Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy w wykonaniu następujących zobowiązań : - przekazania terenu budowy, - przekazania 

dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych 

wymaganych przepisami do których zamawiający był zobowiązany, - przekazania dokumentów 

zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, - jakiegokolwiek opóźnienia, 

utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu 

wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy. 4) Termin wykonania przedmiotu 

umowy, może zostać przedłużony o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy w przypadku : - zawieszenia robót przez Zamawiającego, - wykopalisk 

umożliwiających wykonywanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmiany 
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dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), - siły wyższej, - itp. 5) 

Sposób obliczenia zmiany wynagrodzenia Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze 

zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowi : - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - 

kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny jednostkowe pracy sprzętu i 

materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę 2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy 

uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zs.niemodlin.org; www.zsniemodlin.biuletyn.info.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 

godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 

Niemodlin, sekretariat.. 

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: Termin wykonania zamówienia : do dnia 31 października 2014r. z uwzględnieniem terminów 

cząstkowych. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania następujących terminów cząstkowych: -

wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w pełnym zakresie oraz wykonanie wszystkich prac w 

pomieszczeniach na II piętrze - do dnia 29 sierpnia 2014r. -wykonanie wszystkich prac w pomieszczeniach 

na I piętrze - do dnia 30 września 2014r. -wykonanie wszystkich prac w pomieszczeniach na parterze wraz 

z przeprowadzeniem badań wody (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia) - do dnia 31 października 2014r.. 

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 
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