
Ożarów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
gminie Ożarów 

Numer ogłoszenia: 38091 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

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

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Ożarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Glinianach (Obiekt 1)- polegająca na: - wymianie całej instalacji CO (grzejniki-31) 

wraz z piecem oraz kominem, - wymianie okien - 17 szt PCV (46,75m2) - wymiana drzwi - 3 szt (13,75m2) 

- ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (506,00 m2), - docieplenie stropu (291,00m2) - wymiana pokrycia 

dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja 

budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyszmontowie (Obiekt 2), - wymianie okien - 22 szt (31,73m2) - wymiana 

drzwi - 2 szt (13,50m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (406,62 m2), - docieplenie stropu 

(198,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół 

budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Szymanówce (Obiekt 3). - wymianie okien - 20 

szt (39,34m2) - wymiana drzwi - 3 szt (16,87m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (333,60 m2), - 

docieplenie stropu (169,65m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie 

opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach (Obiekt 4), - wymianie 

okien - 7 szt (10,89m2) - wymiana drzwi - 4 szt (17,22m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (183,80 

m2), - docieplenie stropu (240,89m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - 

wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie (Obiekt 5), -

wymianie okien - 27 szt (62,58m2) - wymiana drzwi - 4 szt (19,18m2) - ocieplenie ścian i wykonanie 
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elewacji (438,15 m2), - docieplenie stropu (198,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę 

trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Ożarowie (Obiekt 

6), - wymianie okien - 8 szt (12,44m2) - wymiana drzwi - 2 szt (4,62m2) - ocieplenie ścian i wykonanie 

elewacji (183,10 m2), - docieplenie stropu (152,55m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę 

trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Jakubowicach (Obiekt 7). - wymianie okien - 14 szt (14,3m2) - wymiana drzwi - 2 szt (14,55m2) - ocieplenie 

ścian i wykonanie elewacji (251,00 m2), - docieplenie stropu (260,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z 

eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół budynku. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.30-4, 45.42.11.30-4. 

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: Zakończenie: 27.04.2011. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy zł ) należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

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

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 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 Ożarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 z dopiskiem Wadium na 

termomodernizację budynków w gminie Ożarów. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 

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

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

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

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

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

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

zatrzymamy wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a.wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi 
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podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b.wykonawca, 

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

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

że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego d.zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

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, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

ocena sełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ustawy Prawo 

Zamówień publicznych, na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na potwierdzenie należy złożyć: 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. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w swym zakresie 

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

musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Ocena na 

podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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 niż; 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej Ocena na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia nie 

spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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ocena sełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ustawy Prawo 

Zamówień publicznych, na zasadzie spełnia nie spełnia 

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, należy 

przedłożyć: 

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 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  

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 także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

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: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

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, 

wystawiony nie wcześniej niż 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 

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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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.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) 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 

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 

uzupełniających 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 żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od 

typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych Błędy w dokumentacji mające 

wpływ na realizację robót; wstrzymanie robót przez Zamawiającego; Zmiana postanowień umowy na 

skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana materiałów lub 

urządzeń o parametrach tożsamych 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 
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umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.ozarow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 

Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów Pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 

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

(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: Projekt może być współfinansowany z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

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: tak 
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