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Szydłowiec, dnia 27 sierpnia 2009 roku 

PR-343-24/2009 

POWIAT SZYDŁOW IECKI 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
na: Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – remont dachu  
 wraz z dociepleniem i wymiana stolarki okiennej. 

 
 

data zamieszczenia: 27.08.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.szydlowiecpowiat.pl  
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1)  OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – remont dachu wraz z dociepleniem 
i wymiana stolarki okiennej. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Realizacja zadania obejmuje remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu – remont dachu 
wraz z dociepleniem i wymiana stolarki okiennej. Realizacja zadania obejmuje:  
1. Remont dachu budynku, na który składają się następujące prace: 
− roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu rynien z blachy, rur spustowych z blachy, obróbek 

blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp., pokrycia dachowego z papy, posadzek 
jednolitych  cementowych, lastrykowych, obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo – cementowych 
i pilśniowych i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, 

− roboty murowe polegające na uzupełnieniu murów ogniowych i ścian kolankowych, 
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− roboty termoizolacyjne dachu (styropian i papa termozgrzewalna), 
− roboty pokrywcze,  
− wykonanie instalacji odgromowej, 
− roboty uzupełniające 
2. Wymianę stolarki okiennej. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w niŜej wymienionych załącznikach:  
− przedmiarze robót (zał. nr 3 do SIWZ). 
− wykazie stolarki okiennej (zał. nr 6 do SIWZ). 
− wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ), 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7– Roboty remontowe i renowacyjne 

 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: 
Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Wymagany termin wykonania zamówienia : 
do 31 października 2009 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności: 
a) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 2 roboty 
budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 100 000 złotych kaŜda, w zakresie budowy, remontu lub 
przebudowy obiektu budowlanego, 

b) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisanego na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) 

4) przyjmują warunki umowy, 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności 

posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 100 000 złotych lub posiadają środki finansowe 
na rachunku w kwocie nie mniejszej niŜ wyŜej wymieniona. 

6) złoŜyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyŜej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 

z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeŜeniem 
art. 88 ustawy PZP. 
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2) Wykonawca, który nie złoŜy wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoŜy dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. Zamawiający wezwie takŜe zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
1. Dokumenty wymagane: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, Ŝe profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 
W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być 
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich. 

4) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie 
uprawnienia tj.: uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynaleŜności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 

5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzająca, Ŝe wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą 
niŜ 100 000 złotych lub potwierdzająca, Ŝe wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę min. 100 000 
złotych, lub potwierdzająca, Ŝe łącznie z obydwu w/w źródeł wykonawca wykaŜe (posiada na rachunku 
i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niŜ 100 000 złotych, wystawiona nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać 
spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot. 

6) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

7) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar stanowiący załącznik Nr 3. 
8) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 
2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niŜ 100 000 złotych kaŜda, w zakresie budowy, remontu 
lub przebudowy obiektu budowlanego, z podaniem daty i miejsca wykonania według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do siwz oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. 

9) Podpisany projekt umowy.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Cena - 100% 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.szydlowiecpowiat.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 15 (II piętro). 
 
 
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 17.09.2009  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat (I piętro) 
 
IV.3.3) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 27 sierpnia 2009 roku.  


