
 

OŜarów: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publi cznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w O Ŝarowie  

Numer ogłoszenia: 211154 - 2010; data zamieszczenia : 15.07.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Termomodernizacja budynku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w OŜarowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w OŜarowie 

polegająca na: - przebudowie dachu płaskiego na dach spadzisty - ociepleniu fundamentów, ścian 

szczytowych, - wykonaniu obróbek blacharskich, -częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej- 

okiennej na PCV a drzwiowej na aluminiową, - wykonaniu instalacji odgromowej, - wymianie instalacji 

centralnego ogrzewania, - budowie kotłowni gazowej UWAGA! Kotłownię oraz centralne ogrzewanie naleŜy 

wykonać do 30.09.2010. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 

Ustawy prawo, Zamówień Publicznych w wysokości nie większej niŜ 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.30-4, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 

45.33.30.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium w wysokości 35 000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy zł ) naleŜy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 

216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 

na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w OŜarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 z dopiskiem 

Wadium na termomodernizację budynku SPZOZ Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający 

zatrzymamy wadium wraz z odsetkami, jeŜeli: a.wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b.wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

c.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba 

Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn niezaleŜnych od niego d.zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy: ZłoŜyć oświadczenie z art. 22 ust 1 Ocena na podstawie złoŜonego 

oświadczenia na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : 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 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. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w swym zakresie 

obejmującą, remont, termomodernizację, budowę, rozbudowę budynku. Do pozycji z wykazu 

musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie zamówienia. Ocena na 

podstawie złoŜonych dokuemntów na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie 

przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niŜ; 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osoby w specjalności instalacji sanitarnych w 

zakresie instalacji sanitarnych Ocena na podstawie złoŜonych dokuemntów na zasadzie spełnia 

nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : oświadczenie z art. 22 ust 1 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� 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 
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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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� 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.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; W przypadku 

modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających 
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zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. 

Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi 

w szczególności: - klęski Ŝywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, 

uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w 

dokumentacji projektowej. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach 

toŜsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia 

oferowanego Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku 

wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 projektu umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy 

OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów pokój nr 31 Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.07.2010 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy OŜarów, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt współfinansowany z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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