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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.1lodzierzoniow.eu

Dzierżoniów: Prace remontowe w auli budynku głównego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie polegające na: I.
wykonaniu instalacji elektrycznej; II. wykonaniu prac konserwatorskich
polichromii ściennych
Numer ogłoszenia: 138000 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie , ul. Piłsudskiego 10, 58-200
Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 74 8314477, faks 74 8314477.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.1lodzierzoniow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w auli budynku głównego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie polegające na: I. wykonaniu instalacji elektrycznej; II.
wykonaniu prac konserwatorskich polichromii ściennych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie prac remontowych, polegających na wykonaniu prac elektrycznych i konserwatorskich
polichromii ściennych (BEZ STROPU); w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót (który stanowi materiał
pomocniczy), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, jako integralnej części specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.45.31.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli
w szczególności wykaże on, że: Zadanie 1 1.1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót instalacji elektrycznych na obiekcie
zabytkowym, na kwotę o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto i roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zadanie 2 1.2)
Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie dotyczące
konserwacji polichromii na obiekcie zabytkowym na kwotę o wartości nie mniejszej niż 70.000,00
zł brutto i roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane
wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni
kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli
w szczególności wykaże on, że: Zadanie 1 2.1) Dysponuje: - kierownikiem robót, który posiada
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie kierowania robotami, posiadającego
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Świadectwo
kwalifikacyjne do 1kV typu D-1 oraz odbył co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie
przy zabytkach nieruchomych - co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne
do 1 kV typu E-1 do wykonywania instalacji elektrycznych i energetycznych Zadanie 2 2.2)
Dysponuje: - kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym wykształcenie w specjalności
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konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej i udokumentowaną w formie wykazu 5-letnią
praktykę zawodową zgodnie z §22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165 z 2011 r., poz. 987) - co najmniej jedną
osobę posiadającą udokumentowaną w formie wykazu 3-letnią praktykę zawodową w zakresie
konserwacji polichromii ściennych UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych
uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli
prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli
te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Przez przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego, Zamawiający rozumie, że osoba jest członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej Prawem budowlanym oraz ustawą z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
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;
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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;
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;
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;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
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W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania Wykonawcy, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. w
przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego
podmiotu - w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w formie oryginału)

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 - 95
2 - Okres gwarancji - 5
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 informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. - Jeśli w ramach wykazania

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138000&rok=20... 2015-06-09

Strona 6 z 8

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który
będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było
dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy - zmiana terminów realizacji zamówienia może być dokonana: a) w
następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - nieterminowe
przekazanie placu budowy przez Zamawiającego; - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; b) w następstwie działania organów
administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. c) w następstwie
innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy robót, a które skutkować
mogą niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu
materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych
poza terenem budowy, - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. - Zmiany
osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące
się co najmniej równoważnym doświadczeniem (co zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją). Zmiany technologiczne, w szczególności: a) pojawienie się nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; b) konieczność
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, c) konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa. - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie
odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania
zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. - Zmiany
unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. - Gdy
zmiany są korzystne dla Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.1lodzierzoniow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
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Ogólnokształcących w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 10, 58 -200 Dzierżoniów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2015
godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 10, 58 -200
Dzierżoniów - 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: 1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą
elektroniczną (kadryzso1lo@o2.pl). Wyżej wymienione dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą
mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to
wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji). 2. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu lub
drogi elektronicznej nie dotyczy ofert wraz z wymaganymi dokumentami oraz dokumentów, które będą
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których
ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 7.1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Nie
złożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w
wyznaczonym do tego terminie - skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich
terminowego złożenia. 3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie instalacji elektrycznej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie instalacji
elektrycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac
konserwatorskich polichromii ściennych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5
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