Wrocław: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie biblioteki szkolnej i
korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 118869 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 14 , ul. Brucknera 10, 51-410 Wrocław, woj. dolnośląskie,
tel. 0-71 3246900, faks 0-71 3246901.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo14.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła średnia.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie roboty budowlanej
polegającej na remoncie biblioteki szkolnej i korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie biblioteki szkolnej i korytarzy na drugim
piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 7,8 i 9 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4,
45.42.11.41-4, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
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, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 2 zadania, odpowiadające
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. remoncie i/lub budowie, i/lub przebudowie pomieszczeń wraz z
wykonaniem prac elektrycznych o wartości min. 150.000,00 zł brutto kaŜde, oraz
potwierdzą Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców
wyŜej wskazanych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w Ŝądanych
do załączenia do oferty dokumentach.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia, tj. minimum 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika robót o specjalności
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające mu
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Winni oświadczyć, Ŝe osoba/osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiada wymagane uprawnienia jeŜeli ustawy nakładają posiadanie
takich uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyŜej
wskazanych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w Ŝądanych do
załączenia do oferty dokumentach.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
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, naleŜy przedłoŜyć:
• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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
JeŜeli 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, 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
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niŜ 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)
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do
oferty naleŜy dołączyć oświadczenie zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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
Umowa moŜe być zmieniona w stosunku do złoŜonej oferty i na niŜej wymienionych warunkach: 1. w
stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych
rozwiązań, niŜ zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; 2) zmiany przepisów
powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 3) zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski Ŝywiołowe i udokumentowane
warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające realizację roboty. 4) zmiany będące następstwem działania
osób trzecich, za których Zamawiający i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 5) zmiana w
przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w
przypadku zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b) wstrzymanie
robót przez Zamawiającego; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej; 2. w stosunku do osób: 1) zmiany osób reprezentujących w przypadku
zmian organizacyjnych; 2) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą
spełniały wymagania określone w SIWZ; 3. inne: 1) w kaŜdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna
dla Zamawiającego (np. gdy obniŜy to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji). 2) zmiany nazwy
zadania
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.lo14.wroc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół Szkół
Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

