
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.gm10.resman.pl 

 

Rzeszów: Remont instalacji elektrycznej w budynku G imnazjum 

Nr 10 przy ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie  

Numer ogłoszenia: 121519 - 2014; data zamieszczenia : 05.06.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gimnazjum Nr 10 im. Tadeusza Kościuszki , ul. Partyzantów 10A, 35-234 

Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 748 27 70, faks 17 748 27 80. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gm10.resman.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Gimnazjum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont instalacji elektrycznej  

w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Remont instalacji 

elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie szczegółowo 

określony w: przedmiarze, SSTWiORB, projekcie wykonawczym - opisie technicznym, rysunkach 

(instalacji elektrycznej, schematach ideowych, rozmieszczeniu aparatów), informacji technicznej dla 

Wykonawców - część techniczna B SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 

45.31.12.00-2, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.08.2014. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na podstawie złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na podstawie złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru. Dodatkowo 

a)Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie postawionego warunku jeŜeli Wykonawca 

przedłoŜy wykaz robót, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

w tym okresie tzn. przynajmniej dwie roboty związane z remontem/modernizacją instalacji 

elektrycznych realizowane na podstawie odrębnych umów (z podaniem ich rodzaju 

 i wartości, daty i miejsca wykonania), przy czym wartość kaŜdej z tych ww. robót 

wyniosła co najmniej brutto 100.000,00 PLN - zał. nr 5 do oferty - wg wzoru. Do wykazu 

muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające, iŜ wskazane roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załączniki do 

oferty 5.1, 5.2 itd.). b) Dodatkowo Zamawiający, w celu zweryfikowania rzetelności 

Wykonawcy, Ŝąda wskazania w wykazie - zał. nr 5 do oferty wg wzoru - informacji  

o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie - za rzetelnego 

Wykonawcę składającego ofertę zostanie uznany ten, który w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, nie wykonał lub wykonał nienaleŜycie (w szczególności z przyczyn 

zaleŜnych od Wykonawcy została rozwiązana umowa, sądownie została przyznana kara 

umowna lub odszkodowanie z ww. tytułu) maksymalnie jednej roboty elektrycznej  

w ramach umowy przekraczającej wartość 59 148,60 zł netto. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na podstawie złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru 



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na podstawie złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru, Na podstawie 

złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru, dodatkowo Zamawiający 

pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeŜeli Wykonawca dołączy 

do składanej oferty oświadczenie (zał. nr 6 do oferty wg wzoru), Ŝe osoba, pełniąca 

funkcję kierownika budowy posiadać będzie: 1) uprawnienia instalacyjne tzw. elektryczne 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń przez okres min. 2 lat; 2) aktualne członkostwo w Polskiej Izby InŜynierów 

Budownictwa 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na podstawie złoŜonego oświadczenia - zał. nr 1 do oferty wg wzoru, dodatkowo 

Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeśli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe: 1) w zakresie sytuacji finansowej - posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową (lub obie formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niŜ 100 000,00 zł - 

zał. nr 7 do oferty, 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej - udokumentuje w ofercie fakt 

posiadania aktualnej, opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 100.000,00 zł - zał. nr 8 do oferty 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju  

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 

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 złoŜenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 



niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie: 

- zgodnie z pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia;  

• 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 takŜe zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 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, Ŝe 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 niŜ 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, Ŝe inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Szczegółowy kosztorys ofertowy skalkulowany przez Wykonawcę (zał. nr 10 do oferty). Inne 

dokumenty (zaleŜne od sytuacji Wykonawcy): pełnomocnictwo, pisemne zobowiązanie podmiotów 

trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia 

 

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 - 84  

• 2 - Dodatkowa gwarancja - 16  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1.Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.Ulegnie zmianie ustawowa stawka VAT na roboty 

budowlane. 3.Potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeŜeli 

roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy - zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.gm10.resman.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SIWZ w cenie 10 

zł (forma papierowa) moŜna odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź bezpłatnie pobrać 

ze strony internetowej Zamawiającego. 

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

20.06.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat - pok.101 Gimnazjum Nr 10, ul. Partyzantów 10a 

Rzeszów. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy równieŜ ofert składanych drogą pocztową - liczy się 

moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


