Sułkowice: Modernizacja pomieszczeń biblioteki na pracownie
gastronomiczną i modernizacja pokoju nauczycielskiego oraz
pracowni multimedialnej na pracownie hotelarskie oraz salę obsługi
konsumenta w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34.
Numer ogłoszenia: 261974 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach , ul. Szkolna
34, 32-440 Sułkowice, woj. małopolskie, tel. 12 273 20 08, faks 12 274 21 22.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszio-sulkowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna, ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń biblioteki na
pracownie gastronomiczną i modernizacja pokoju nauczycielskiego oraz pracowni multimedialnej na
pracownie hotelarskie oraz salę obsługi konsumenta w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul.
Szkolnej 34..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty modernizacyjne w
pomieszczeniu biblioteki, pracowni multimedialnej, pokoju nauczycielskiego w celu przystosowania ich
do potrzeb pracowni gastronomicznej na 8 stanowisk roboczych,pracownię hotelarską oraz salę
obsługi konsumenta. Zakres prac obejmuje: wykonanie wyburzeń, zamurowań otworów oraz przebić
wraz z osadzeniem drzwi, wykonanie ścianek działowych z osadzeniem drzwi, wymiana posadzki z
parkietu oraz częściowo z paneli na płytki ceramiczne, licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
przecieranie i malowanie tynków oraz grzejników i rur, rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
wykonanie miejscowej wentylacji odciągowej nad urządzeniami (wraz z automatyką), wykonanie
instalacji elektrycznej. Zadanie nie obejmuje wyposażenia 8 stanowisk roboczych w kuchenki i
zlewozmywaki, które będą montowane wraz z szafkami oraz dostawy pieca konwekcyjnego i
zmywarki..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.
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: 15.09.2013.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 3000,00 złotych
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
posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

o

objętym ww. zamówieniem (zał. nr 3 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek wykonania w ciągu ostatnich 5 lat min. 2-ch zadań (zamówień) odpowiadających

o

rodzajem przedmiotu zamówienia (wartość każdego zadania co najmniej równa 100 tys. zł
brutto) (zał nr 3 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (zał. nr 3 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (zał. nr 7 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o (zał. nr 3 do SIWZ)
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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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.
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.4.4) 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
terminu realizacji, zmiany wysokości wynagrodzenia związaną ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (zmiana wysokości stawki VAT), zmiana kierownika budowy,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zszio-sulkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34. Otwarcie ofert nastąpi 19.07.2013 r. godzina 10:15..
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

