
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 

www.zsb.iq.pl 

 

Braniewo: Remont w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 
Numer ogłoszenia: 422574 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych , ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo, woj. 
warmińsko-mazurskie, tel. 055 2432350, faks 055 2432350 wew. 33. 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont w Zespole Szkół 
Budowlanych w Braniewie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka 
Robót: Zakres robót: 1.Roboty obejmują wykonanie wymiany 2 okien o wymiarach 
0,88x1,45m na okna z PVC o takich samych wymiarach wraz z obróbką osadzenia oraz 
wykucia z muru ościeżnicy drzwiowej i wstawienie drzwi zewnętrznych aluminiowych, 
pełnych. Charakterystyka Robót: Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie posadzki z płytek 
GRES antypoślizgowych na podeście roboczym w pomieszczeniu warsztatów, w szatniach i 
w korytarzu. 2. Obłożenie schodów płytkami GRES antypoślizgowymi w pomieszczeniu 
warsztatów. 3. Wykonanie balustrady stalowej przy schodach i na podeście w pomieszczeniu 
warsztatów. 4. Wykonanie tynków i okładziny z płytek glazurowanych na ściankach podestu 
w pomieszczeniu warsztatów. 5. Wykucie ościeżnicy okiennej i zamurowanie otworu 
okiennego w szatni chłopców. 6. Wymianę okien drewnianych na PVC. 7. Wymianę drzwi 
wewnętrznych na nowe płycinowe z ościeżnicą stalową do szatni chłopców, dziewcząt i 
pomieszczeń sanitarnych. 8. Wymianę drzwi zewnętrznych do pomieszczeń socjalnych na 
stalowe ocieplane wraz z ościeżnicą. 9. Wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 
warsztatowych na stalowe wraz z ościeżnicą. 10. Malowanie sufitów i ścian farbami 
emulsyjnymi. 11. Malowanie olejne lamperii w pomieszczeniach socjalnych.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4. 

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: 
24.12.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych z których 
każda obejmowała branże budowlaną o wartości równej lub większej 50 
000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich 
wykonania oraz załącza dowody - poświadczenia dotyczące tych robót, lub 
inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, określających czy roboty 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.1.2. 
ppkt b) SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane jako kierownicy 
robót posiadają wymagane uprawnienia. Wzór wykazu zawierającego 
stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia z minimalną suma gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na 
wartość co najmniej 50 000,00zł 

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: 

• 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; 

• 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; 

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: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot 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.4.3) 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; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 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) 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy 
opracowany na podstawie załączonych do SIWZ , przedmiarów robót i szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych obejmujący pełen zakres robót 
budowlano-montażowych z cenami jednostkowymi i wartością robót . 

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 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1 terminu 
realizacji zamówienia, terminów dokonania poszczególnych czynności wskazanych w 
umowie, w następujących sytuacjach: a w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji 
robót budowlanych - o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
b w przypadku wystąpienia siły wyższej; zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez siłę 
wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, 
które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających 
z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zsb.iq.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo woj. Warmińsko-
Mazurskie w pokoju nr 303.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 04.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. 
Wiejska 2 14-500 Braniewo woj. Warmińsko-Mazurskie w pokoju nr 123 (sekretariat)... 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 
 


