
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.przystajn.akcessnet.net 

Przystajń: Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do 

wymagań bezpieczeństwa pożarowego 

Numer ogłoszenia: 88288 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni , Ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń, 

woj. śląskie, tel. 34 319 10 29, faks 34 319 10 29. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przystajn.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego 

Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 

dostosowanie istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego w poszczególnych zakresach : a/ część budowlano-konstrukcyjna obejmująca: - 

wyburzenia - ścian, schodów, stropu, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, demontaż podłóg, 

wykonanie otworów drzwiowych, demontaż drzwi; - domurowania - wykonanie ścianek działowych, - 

budowę klatki schodowej - wykonanie żelbetowych biegów schodów i spoczników z poziomu parteru na 

piętro, wykonanie balustrady, wykonanie otworu i stalowego wzmocnienia stropu piętra nad klatkę 

schodową oraz obudowa szybu klapy oddymiającej wraz z ociepleniem, montaż fasady na podeście nowej 

klatki schodowej i wejścia głównego; - roboty wykończeniowe - ,wykonanie docieplenia konstrukcji 

dachowej w obrębie istniejących klatek schodowych               z wełny mineralnej, uzupełnienie tynków na 

domurowanych ścianach i po wyburzeniach, pomalowanie ścian i sufitów korytarzy i klatek schodowych, 

montaż stolarki drzwiowej, ślusarka fasad przeszklonych, wymiana wykładziny podłogowej w ciągach 

komunikacyjnych i salach zabaw. b/ część elektryczna obejmująca: - wykonanie instalacji oświetlenia 

ewakuacyjnego, - instalacja oświetlenia podstawowego przebudowanej klatki schodowej, - oddymianie 

klatki schodowej, - ochronę od porażeń - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu c/ część sanitarna 

obejmująca: - przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w zakresie klatki schodowej. Szczegółowy opis 

elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany 

Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego. Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt budowlany Dostosowanie istniejącego 

budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - 

branża sanitarna. Załącznik Nr 3 do SIWZ Projekt budowlany instalacji elektrycznych - przystosowanie 

budynku do wymagań przeciwpożarowych. Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiary robót budowlanych, 

elektrycznych i sanitarnych. 

http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.41.00-1, 45.34.30.00-3, 44.23.30.00-2. 

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: 20.08.2015. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych). 

2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, 

tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Krzepice Oddział w Przystajni Nr konta bankowego : 10 8250 1039 2003 0300 3535 0101 5.W 

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz 

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 w pok. Nr 

6, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

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 

o Złożenie oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do 

SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie 

może być złożone wspólnie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie 

lub przebudowie lub rozbudowie budynku o kubaturze minimum 1 000 m³ i wartości robót 

nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każdej z nich. 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem 

innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej: 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 

elektrycznej, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o 

specjalności sanitarnej. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiające wykonanie zamówienia w 

wysokości min. 100 tys. zł. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 tys. złotych 

(słownie: sto tysięcy 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia 

lub licencje; 

 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; 

 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; 

 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 potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

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

należy przedłożyć: 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

kosztorys ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - okres gwarancji - 10 

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 zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 

okoliczności: gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny, wystąpienie 

oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zaistniały przyczyny niezależne od 

działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec 

w szczególności :przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron wystąpiła siła wyższa obejmująca 



klęski żywiołowe, anomalia klimatyczne, nastąpiło wstrzymanie przez Zamawiającego realizacji 

zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienie istotnych okoliczności mających wpływ 

na wykonanie zamówienia, zmiana ustawowej stawki podatku VAT, wystąpienie warunków 

uniemożliwiających realizację robót z przyczyn technicznych, w przypadku odmowy wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu , jednak nie dłużej niż 

okres trwania tych okoliczności, wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót 

dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, konieczność wprowadzania zmian 

będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca 

stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub współfinansującymi realizację projektu w ramach którego 

realizowane jest zamówienie, nastąpiła zmiana terminu realizacji wynikająca z przyczyn wymienionych w 

paragrafie 2 ust. 2, nastąpiła zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 

akceptacji przez Zamawiającego, nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.przystajn.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedszkole 

Publiczne w Przystajni ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń od pon. do pt. od 8:00 do 15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, Przystajń pokój nr 6. 

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: Nie dotyczy. 

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 

 
 


