
Kościerzyna: Przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet 

dla sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w 

Kościerzynie. 

Numer ogłoszenia: 270712 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1 , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 

Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 686 34 34, faks 58 686 84 45. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.zsp1-koscierzyna.oswiata.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń natrysków, 

szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 

wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową instalacji wod-kan i co. Przedmiot 

zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 

robót i odbioru robót, obmiary robót, kosztorysy ofertowe, które udostępniono na stronie internetowej 

zamawiającego.. 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 

67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. 

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: Zakończenie: 31.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia wadium w wysokości 2.000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące) przed upływem terminu 

składania ofert 

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 Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca zrealizował w okresie 

ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty 

budowlane porównywalne rodzajowo z niniejszym zamówieniem, polegające na budowie, 

modernizacji, remoncie obiektów budowlanych 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca dysponuje osobami 

zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia - osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót winna 

posiadać ważne uprawnienia budowlane branży konstrukcyjnej oraz 5 letnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba wskazana na w/w stanowisko winna 

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

w branży jak wyżej oraz przynależeć do Polskiej (właściwej) Izby Inżynierów Budownictwa. 



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 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  

 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

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

 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  

 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.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 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 

dotyczące: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a)ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, b)wykonywania na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych 

mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, c)zwiększenia lub zmniejszenia 

zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym wskutek polecenia 

Zamawiającego, d)wykonania na polecenie Zamawiającego robót opisanych w projekcie 

budowlanym, zaś pominiętych w przedmiarach robót lub w projektach wykonawczych, jak również 

robót przewidzianych w projektach wykonawczych a pominiętych w przedmiarach robót 2) zmiany 

przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za 

realizację przedmiotu zamówienia, 3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym 

wykonawcy. 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 4.1) wydłużenia 

terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność 

wykonania a)na polecenie Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w 

przedmiocie zamówienia podstawowego, b)zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych 

realizowanych na podstawie odrębnej umowy, c)zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych 

elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym wskutek polecenia Zamawiającego, d)wykonania 

na polecenie Zamawiającego robót opisanych w projekcie budowlanym, zaś pominiętych w 

przedmiarach robót lub w projektach wykonawczych, jak również robót przewidzianych w projektach 



wykonawczych a pominiętych w przedmiarach robót 4.2) wydłużenia terminu zakończenia realizacji 

umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, zewzględu na konieczność zwiększenia zakresów 

rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym, 4.3) wydłużenia terminu 

zakończenia realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień 

zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zsp1-koscierzyna.oswiata.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół 

Publicznych Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, Kościerzyna, sekretariat, I piętro.. 

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

16.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 

Kościerzyna, sekretariat, I piętro, pok.123.. 

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 

 


