Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.myslenice.pl

Myślenice: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Bysinie
Numer ogłoszenia: 322166 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Myślenice , Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj.
małopolskie, tel. 012 6392300, faks 012 6392305.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku strażnicy OSP
w Bysinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn. Modernizacja budynku
strażnicy OSP w Bysinie. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą następujące
części: 1) Część I - Termomodernizacja budynku OSP w Bysinie, obejmująca w szczególności
wykonanie: docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem
tynków cienkowarstwowych - 370 m2, wymiany okien na okna PCV - 41,50 m2 wraz z wykonaniem
tynków. 2) Część II - Roboty budowlano - remontowe w budynku OSP w Bysinie, obejmująca w
szczególności wykonanie: wymiany drzwi wewnętrznych - 10 m2, wymiany posadzek - 54,34 m2,
remontu schodów zewnętrznych. 3. Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia
zawiera Tom III niniejszej SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i Przedmiary robót dla każdej części zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6) u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wysokość wadium: 1) Dla
Części zamówienia nr 1 - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN); 2) Dla Części zamówienia nr 2 - Wykonawca
zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące
PLN). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2) W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące
elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i
przedmiotu niniejszego postępowania c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) termin
ważności gwarancji i/lub poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do:

nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w zależności od
przypadku), chyba ze Wykonawca udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
lub Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, lub Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, lub zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia
wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
Zamawiającego: B. S. Wieliczka o. Myślenice Nr : 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Do oferty
należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałemprzez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w
innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do
oryginału oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.
Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
u.p.z.p. 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku), o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył wymaganych
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw (w
zależności od przypadku), chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie formułuje w tym
zakresie szczegółowych warunków.

•

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia Dla Części zamówienia nr 1: W szczególności
Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu robót
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku lub innego obiektu
budowlanego, o łącznej wartości inwestycji co najmniej 50.000,00 zł brutto. Dla Części
zamówienia nr 2: W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia w wykonaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie budynku
lub innego obiektu budowlanego, o łącznej wartości inwestycji co najmniej 100.000,00 zł
brutto. Ocena spełniania warunku (Dla wszystkich Części zamówienia) zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, 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**, pisemnego
zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia),

niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy), W wykazie robót budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje o wykonanych przez siebie robotach,
dla każdej z wybranej przez siebie Części zamówienia z osobna, które spełniają
wymagania, o których mowa w pkt 9.1.2) IDW i są wystarczające dla uznania, iż
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w treści tej regulacji. *
Wykonawca samodzielnie ustala, które roboty uznaje za najważniejsze i tylko dla tych
robót przedstawia dowody. ** Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenie
(w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w
miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich
prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzednio obowiązującego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); b) inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a); W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa powyżej; W przypadku wyboru do realizacji przez Wykonawcę wszystkich
Części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie wiedzy i
doświadczenia dla każdej Części zamówienia z osobna. Wymagania Zamawiającego w
tym zakresie się sumują.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Dla Części zamówienia nr 1: W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę - Kluczowego
Specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności; 1))
Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. Dla Części zamówienia nr 2: W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę - Kluczowego
Specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności; 1))
Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
liczyć do upływu terminu składania ofert. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156,
poz.1118 ze 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.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która
posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych,
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63,
poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia
zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesiące pełnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia
nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku
nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i
zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej,
osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni

tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na
bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. W przypadku wyboru
do realizacji przez Wykonawcę wszystkich Części zamówienia, Zamawiający dopuszcza
łączenie funkcji Kierownika Budowy przez jedną osobę, pod warunkiem, że spełnia ona
wymagania Zamawiającego w skazane w treści pkt 9.1.3) IDW. Wymagania te się nie
sumują. Ocena spełniania warunku (Dla wszystkich Części zamówienia) zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - informacji o osobie, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w charakterze Kluczowego
Specjalisty, - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów
(osoby), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Dla Części zamówienia nr 1: W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę - Kluczowego
Specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności; 1))
Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. Dla Części zamówienia nr 2: W celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę - Kluczowego
Specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności; 1))
Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
liczyć do upływu terminu składania ofert. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156,
poz.1118 ze 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.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która
posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych,
dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63,
poz. 394 ze zm.). Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy
liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia
zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 24 miesiące pełnienie funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót w trakcie faktycznej realizacji robót (okresy doświadczenia
nie mogą się pokrywać). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku
nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i
zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wszystkie wymienione powyżej,
osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza
zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na
bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. W przypadku wyboru
do realizacji przez Wykonawcę wszystkich Części zamówienia, Zamawiający dopuszcza

łączenie funkcji Kierownika Budowy przez jedną osobę, pod warunkiem, że spełnia ona
wymagania Zamawiającego w skazane w treści pkt 9.1.3) IDW. Wymagania te się nie
sumują. Ocena spełniania warunku (Dla wszystkich Części zamówienia) zostanie
dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - informacji o osobie, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w charakterze Kluczowego
Specjalisty, - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów
(osoby), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie formułuje w tym zakresie
szczegółowych warunków.

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;

•

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

W wykazie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje o

wykonanych przez siebie robotach, dla każdej z wybranej przez siebie Części zamówienia
z osobna, które spełniają wymagania, o których mowa w pkt 9.1.2) IDW i są wystarczające
dla uznania, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w treści tej
regulacji.;
•

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;

•

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;

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)
1) Kompletna Oferta musi ponadto zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z
właściwego rejestru, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego. d) Kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony według
otrzymanego przez Wykonawcę od Zamawiającego przedmiaru robót. Do wyceny wyliczonej jak
wyżej należy dodać wszystkie niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy. e) Dowód
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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy Myślenice, 32 - 400 Myślenice, Rynek 8/9, pok. nr 54.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32 - 400 Myślenice,
Rynek 8/9, sekretariat.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku OSP w Bysinie.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja
budynku OSP w Bysinie, obejmuje w szczególności wykonanie: docieplenia ścian
zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych 370 m2, wymiany okien na okna PCV - 41,50 m2 wraz z wykonaniem tynków..

•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlano - remontowe w budynku OSP w Bysinie.

•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlano remontowe w budynku OSP w Bysinie, obejmują w szczególności wykonanie: wymiany drzwi
wewnętrznych - 10 m2, wymiany posadzek - 54,34 m2, remontu schodów zewnętrznych..

•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2013.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

