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POWIAT SZYDŁOWIECKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZ ĄD POWIATU 

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 

 
 
PR.272.7.2012 

data zamieszczenia: 09.05.2012 
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:  
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
 
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 siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: 
likwidacja barier architektonicznych. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek 

oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1) Sala sportowo-rewalidacyjna – Nr 9.  

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych: 
a) rozbiórka posadzki z kostki klinkierowej oraz posadzki cementowej 
b) rozbiórka podłoża z betonu gr. 10cm 
c) rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 
d) wykucie z muru ościeżnic stalowych 
e) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  
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f) demontaż instalacji i osprzętu wentylacji mechanicznej 
Zakres robót budowlanych remontowych 
g) wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 
h) wykonanie podkładu z styrobetonu gr. 10cm 
i) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 
j) wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr. 10 cm 
k) wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej siatką stalową 
l) zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków 
m) wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 
n) wykonanie posadzek z wykładziny PCV sportowej g. 8,3mm  OMNISPORTS EXCEL 
o) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną zmywalną wraz z przygotowaniem powierzchni 
p) montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 1,00x2,10 
q) montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 
r) montaż osłon na okna z siatki polipropylenowej 
s) oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie farbami przeciwkorozyjnymi elementów metalowych 

 

2) Pracownia informatyczno-biurowa – Nr 6 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 
a) rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych i z płytek 
b) wykucie z muru ościeżnic stalowych 
c) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  
d) wykucie otworów w ścianach na otwory drzwiowe 
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 
e) wykonanie uzupełnień warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej  
f) zeskrobanie starych powłok malarskich  
g) wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 
h) wykonanie posadzek z wykładziny PCV antystatycznych 
i) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
j) montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego płytowego o wym. 1,00x2,10 
k) Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 
l) wykonanie instalacji sieciowej komputerowej dla 6 –ciu stanowisk 
m) wykonanie instalacji wentylacji 
 

3) Pracownia gospodarstwa domowego – Nr 16 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 
a) rozbiórka posadzki z desek drewnianych na gwoździe oraz posadzki cementowej 
b) rozbiórka podłoża z betonu gr. 15cm 
c) rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 
d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
e) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  
f) demontaż grzejnika c.o. 
g) demontaż rur i zaworów 
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 
h) Wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 
i) wykonanie podkładu z  styrobetonu gr. 10cm 
j) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 
k) wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr10 cm 
l) wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej siatką stalową 
m) zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  i uzupełnieniem tynków 

wewnętrznych 
n) wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 
o) wykonanie posadzek z wykładziny PCV IQ TORO S.C. 
p) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
q) montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 1,00x2,10 
r) Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 
s) wykonanie nowej ściany z cegły  gr.25cm wraz tynkiem kat. III 
t) montaż kratek wentylacyjnych 
u) uzupełnienie ścianek działowych gr. 12cm z cegły dziurawki 
v) licowanie ścian płytkami glazurowanymi 
w) dostawa i montaż blatu kuchennego z zamontowanym zlewem dwukomorowym 
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x) dostawa i montaż grzejników c.o 
y) j.w. lecz zaworów i baterii 
 

4) Sala Nr 15 – dzielona na gabinety 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 
a) rozbiórka posadzki z desek drewnianych na gwoździe oraz posadzki cementowej 
b) rozbiórka podłoża z betonu gr. 15cm 
c) rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 
d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
e) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  
Zakres robót budowlanych remontowych 
f) Wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 
g) wykonanie podkładu z  styrobetonu gr. 10cm 
h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 
i) wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr10 cm 
j) wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej siatką stalową 
k) zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  i uzupełnieniem tynków 

wewnętrznych 
l) wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 
m) wykonanie posadzek z wykładziny PCV IQ TORO S.C. 
n) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
o) montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 1,00x2,10 szt. 2 
p) Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 
q) sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich odgruzowaniem  
r) wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym 
s) montaż kratek wentylacyjnych 
t) wykonanie nowych nadproży nad drzwiami z dwuteowników stalowych  
 

5) Łazienka – Nr 17 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 
a) rozbiórka okładziny z płytek glazurowanych 
b) rozbiórka ścianek działowych z cegły 
c) rozbiórka  posadzek cementowych 
d) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
e) wykucie otworów w ścianach na drzwi 
f) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 
g) wykonanie ścianek działowych z cegły gr. 12cm wraz z nowymi tynkami  kat. III 
h) zeskrobanie starych powłok malarskich,  
i) wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 
j) wykonanie izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych, folii  oraz termicznych ze styropianu gr. 5cm 

EPS 200 036 
k) gruntowanie podłoży i posadzek 
l) wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 gat.I 
m) wykonanie okładzin z płyt g-k na rusztach stalowych 
n) licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wys. 2,20m 
o) dostawa i montaż okleiny z  mlecznej folii na oknach w łazience 
p) montaż podejść i odejść pod urządzenia sanitarne 
q) izolacje rurociągów wody ciepłej 
r) j.w lecz uchwytów dla osób niepełnosprawnych – naścienne dł. 60cm szt.6, przy muszlach sedesowych 

obustronne składane szt.6 
s) j.w. lecz urządzeń i armatury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych – umywalki –  szt.3,  muszle 

sedesowe  - szt.2. siedzisko pod natrysk 
t) malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
u) montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 1,00x2,10 szt.2 
v) dostawa i montaż lustra o wym., 2,30x0,90m 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
1) Opis techniczny stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 
2) Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ. 
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4. UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

5. Wzór umowy 
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 

miesięcy (szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45110000-1  Roboty rozbiórkowe  
45262300-4  Betonowanie  
45262500-6  Roboty murarskie  
45442100-8  Roboty malarskie -  
45410000-4  Tynkowanie 
45431200-9  Kładzenie glazury -  
45431100-8  Kładzenie terakoty -  
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
 
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:  
Termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2012 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić lub wnieść wadium w wysokości 3 000,00 

zł (słownie: trzy tysiące złotych) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  
1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 
3. Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wpłacić włącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825  
Pekao S.A. O/Szydłowiec, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 
(określony w § 12 pkt 1 siwz) środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej 
rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku 
prowadzącego w/w rachunek. 

5. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert 



 5 

nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. 
UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, 
czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego 
banku. 

 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 
Nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA 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 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, że zrealizował w okresie ostatnich 
5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej 1 raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty 
budowlane dotyczące budowy nowego budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej, lub 
dotyczące przebudowy lub remontu wewnątrz budynku mieszkalnego lub wewnątrz budynku użyteczności 
publicznej o wartości co najmniej 100 000,00 złotych. 
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst 
jednolity) 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami, które 
zapewnią kierowanie budową i robotami w poszczególnych branżach tj.: 
− kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
− kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
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instalacyjnej wod – kan, c.o., 
− kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych 
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającymi aktualne 
zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, 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 wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za 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 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) 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 Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

 
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 
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1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1. wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.)– wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

 
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) Wykorzystana 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 
Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: 
a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub 

zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej § 
5. Podstawę dla zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z 
którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub 
niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę , w tym 
kierownika budowy, zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji 
projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji, 

b) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
2) terminu wykonania zamówienia: 
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub 

konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad 
termin wynikający z umowy, 

b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, 
c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 206 (II piętro). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 24.05.2012  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec – Kancelaria Starosty 
Szydłowieckiego, I piętro (pokój nr 100) 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu 09 maja 2012 roku.  


