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Harmonogramem . Zamawiający zastrzega, iż używać urządzeń generujących hałas, oraz 

wykonywać roboty wyburzeniowe należy po godzinach nauki szkolnej. 1.4. Podane w 

Specyfikacjach Technicznych lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe 

(materiałów i urządzeń) są przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania 

materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych - równoważne 

- pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych, co najmniej takich jak wskazane 

w udostępnionych dokumentach technicznych - parametrów technicznych i fizycznych. Wszędzie 

gdzie w opisach występują nazwy własne lub marki materiałów można zastosować inne materiały o 

parametrach technicznych i fizycznych równoważnych do przedstawionych w dokumentacji 

przetargowej.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.11.11.00-9, 

45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2. 

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 dniach: 60. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium 

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 

o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego 

warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu spełnienia warunku należy wykazać co najmniej 1 wykonaną zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu remontu sanitariatów w budynku użyteczności publicznej. Wykonawca dołączy 

do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument 

potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny 

spełnienia wymaganego warunku wg formuły : spełnia - nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego 

warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego 

warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego 

warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

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 



 4 

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  

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy  

 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wypełniony formularz OFERTA , który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza 

stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy z podaniem 

ceny za całość przedmiotu zamówienia. oraz załączniki: 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących 
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ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z 

przepisów prawa lub innych dokumentów, 3. Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna 

zamiast upoważnienia o którym mowa powyżej mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej w 

przypadku gdy umowa spółki jednoznacznie wskazuje na sposób reprezentowania spółki, 

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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zawiera wzór 

umowy stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.mzs5.gorlice.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół 

Szkół Nr 5 w Gorlicach 38-300 GORLICE, ul. Krakowska 5. 

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

12.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach 38-300 

GORLICE, ul. Krakowska 5. 

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  



 6 

 
 


