ZAMAWIAJĄCY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Pereca 2
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 151688 - 2015;
data zamieszczenia: 22.06.2015

AI 261-07/MF/15
________________________
/sygnatura/

Zamość, czerwiec 2015 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.pwszzamosc.pl/bip/bip/zam-wienia-publiczne/Zamowienia-2015.html
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 084 6383500.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wnętrza budynku dydaktycznego
PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
jest remont budynku Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
położonego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24. Roboty remontowe należy wykonać wg projektu:
Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 - TOM I Projekt architektoniczny, TOM II - Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Z następującymi wyłaczeniami:
1)TOM I - Projekt architektoniczny: a)Pomieszczenie 1/2 - Klatka schodowa -nie należy dokonywać
demontażu istniejącego okna; -nie należy dostarczać ani dokonywać montażu okna O1; -nie należy
dostarczać ani dokonywać montażu okna O2; 2)TOM II - Projekt instalacji elektrycznych
i teletechnicznych a)System alarmowy pożarowy SAP -Należy wykonać tylko instalację przewodową
(okablowanie); - Nie należy dostarczać ani dokonywać montażu wyposażenia systemu SAP takiego jak
m.in. centrala sygnalizacji pożarowej, czujniki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizator
akustyczny itd. b)System oddymiania grawitacyjnego -należy wykonać tylko okablowanie; -nie należy
dokonywać montażu ani dostarczać wyposażenia systemu oddymiania takiego jak m.in. centrala
oddymiania, przyciski alarmowe, przyciski przewietrzania, certyfikowane okna oddymiające itd.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej (zał. nr 1 do
SIWZ), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 2 do SIWZ),
Przedmiarach Robót (zał. nr 3 do SIWZ), z zastrzeżeniem ,iż przedmiary robót mają wyłącznie
charakter informacyjny (pomocniczy) i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy lub
Zamawiającego. Oznacza to, że rodzaj i ilość robót (ilość pozycji kosztorysowych) składających się na
wycenę elementu scalonego kosztorysu a także ilość (obmiar) robót ujęte w kosztorysie ofertowym
mogą różnić się od tych ujętych w przedmiarach udostępnianych w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiar robót sporządzony przez projektanta Zamawiający udostępnia wyłącznie w celu
zorientowania Wykonawcy w zakresie i charakterze przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
SIWZ. Na wykonanie w/w robót uzyskano decyzję 176/2015 ST-LU-ZM/DECYZJA/7449/2015 z dnia 17
czerwca 2015r. Prezydenta Miasta Zamość zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenie pozwolenia
na budowę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzorów oraz kolorów poszczególnych
materiałów np. płytek ściennych, podłogowych, drzwi. Wykonawca przygotuje minimum 6 kolorów
(wzorów) do wyboru Zamawiającemu. Cena ofertowa powinna obejmować także: -organizację
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i zagospodarowanie zaplecza budowy, -poniesienie kosztów mediów zużytych i wyprodukowanych
podczas realizacji zadania, -naprawienie ewentualnych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu, -przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do
stanu pierwotnego, -poniesienie innych kosztów wynikających z warunków określonych w niniejszej
SIWZ, w tym w istotnych postanowieniach umowy będących załącznikiem do niniejszej SIWZ.
2.Realizacja robót będzie odbywała się przy czynnym obiekcie Uczelni nie powodując przerwy w pracy,
w związku z tym roboty należy przeprowadzić w budynku etapowo najpierw klatki schodowe,
korytarze i północna strona parteru i piętra budynku później południowa strona parteru i piętra
budynku oraz piwnice. 3.Ze względu na czynny obiekt w trakcie realizacji robót należy zwrócić
szczególną uwagę na bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych robót poprzez oznakowanie placu
budowy, 4.Wykonawca ze szczególną starannością i we właściwy sposób zabezpieczy i oznakuje teren
prowadzenia robót. Należy uporządkować teren po zakończeniu robót i naprawić wszelkie szkody
powstałe wyniku realizacji zadania. 5.Organizacja robót prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie
z wymogami BHP oraz ppoż. 6.Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Z wybranym
Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami do niej. 2) Warunki płatności zostały
określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3) Wynagrodzenie
wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego
swoim zakresem z treści SIWZ i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność
obliczenia ceny oferty. 7. Zamawiający zaleca, by Wykonawca przed przygotowaniem i złożeniem oferty
dokonał wizji lokalnej nieruchomości, na której wykonywany będzie przedmiot zamówienia w celu
zapoznania się z miejscem, zakresem oraz warunkami wykonania robót objętych zamówieniem.
8. W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamówienia należy uwzględnić wykonanie
prac i czynności wynikających z ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SIWZ ogłoszonych
przez Zamawiającego w toku postępowania. 9. Wykonawca udzieli min. 48 miesięcznej gwarancji i min.
48 miesięcznej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia (kryterium oceny ofert - rozdział XII
siwz) 10. Kosztorys ofertowy: 1)W celu merytorycznego uzasadnienia proponowanego wynagrodzenia
do oferty zaleca się dołączyć kalkulację tego wynagrodzenia - kosztorys ofertowy sporządzony na
podstawie projektów budowlanych (dokumentacji projektowej), Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz rozdziałem I SIWZ. W kosztorysie ofertowym
Wykonawca powinien ująć wszystkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do
należytego wykonania zamówienia. 2)Bez względu na strukturę, formę i zawartość kosztorysu
ofertowego dołączonego do oferty Zamawiający uważał będzie, że wynagrodzenie obliczone przez
Wykonawcę na podstawie kosztorysu, obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu
należytego wykonania zamówienia, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem
oferty. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione
przy sporządzaniu kosztorysu, zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego. 3)Roboty (pozycje
kosztorysu) ujęte w kosztorysie ofertowym oraz ilość robót do wykonania (obmiar) Wykonawca ustala
samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, dokonanej wizji lokalnej oraz
ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SIWZ ogłoszonych przez Zamawiającego w toku
postępowania.4)Kosztorys ofertowy dołączony do oferty stanowi charakter pomocniczy, służalcy do
rozliczenia robót budowlanych na wypadek przerwania wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
z którym zostanie zawarta umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku wystąpienia
robót dodatkowych. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni w cenie ryczałtowej oraz kosztorysie ofertowym
robót, które wynikają z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
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budowlanych, to ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do
realizacji całego zamówienia, zgodnie z jego opisem zawartym w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez możliwości zmiany wysokości
wynagrodzenia. Niedoszacowanie, błędy w obliczeniach, pominięcie pozycji czy błędny opis pozycji
(w stosunku do przedmiarów robót) i inne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą stanowić
o niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie będą więc powodem do
odrzucenia oferty, gdyż cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako
ryczałtową, obejmującą cały zakres rzeczowy bez względu na to, jakie pozycje Wykonawcy umieszczą
w swoich kosztorysach ofertowych. Kosztorysy te będą miały dla Zamawiającego jedynie funkcję
pomocniczą, informacyjną - posłużą Zamawiającemu do uzyskania ogólnej informacji o sposobie
ustalenia ceny przez Wykonawców. Dlatego też niezgodność kwoty kosztorysu z kwotą z formularza
oferty również nie będzie stanowić o niezgodności treści oferty z SIWZ (nie skutkuje odrzuceniem
oferty). 11. Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1- 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z w/w dokumentacją
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych - pod względem funkcjonalnym - nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach, spełnienia tego samego poziomu jakościowego oraz
pod warunkiem spełnienia wymagań obmiarowych zgodnie z opisem i załącznikami graficznymi.
Podane w opisach wymiary i załączniki graficzne stanowią uszczegółowienie oczekiwań
Zamawiającego. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia
art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i obmiarowych Zamawiającego. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są
obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować
materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co
najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania
określone przez Zamawiającego, o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w załącznikach do
SIWZ. 12.Miejsce realizacji zamówienia: ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość 13. Zamawiający nie
dopuszcza dokonywania zaliczek. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 16. Wykonawca wskaże w ofercie tę część
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić
na formularzu ofertowym. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie kierował się kryterium: 1) Nazwa kryterium: Cena oferty, Waga 90 % , Maksymalna liczba
punktów 90; Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana w Formularzu
oferty. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII
pkt 2 SIWZ. 2) Nazwa kryterium: Okres gwarancji, Waga 10 %, Maksymalna liczba punktów: 10;
Kryterium: Okres gwarancji należy rozumieć jest jako okres gwarancji i rękojmi na wykonanie
przedmiotu zamówienia; Zasady oceny kryterium okres gwarancji: ocena w zakresie tego kryterium
zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza oferty i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy; okres gwarancji liczony jest w miesiącach; Wykonawca może podać wyłącznie pełne
miesiące;Ocenie zostanie poddany okres gwarancji liczony w miesiącach, od dnia podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru przez Strony umowy; minimalny okres gwarancji wymagany przez
Zamawiającego wynosi 48 miesięcy; Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy będą
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traktowane jako niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i będą podlegały odrzuceniu;
maksymalny okres gwarancji uwzględniony przez Zamawiającego do oceny ofert wynosi 72 miesiące;
Oferty proponujące 72 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji otrzymają najwyższą liczbę punktów
równą wadze kryterium, tj. 10 pkt. ; Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium okres gwarancji
zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 SIWZ.; Ocena łączna stanowi sumę
punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów, tj. suma punktów przyznanych w kryterium cena
oferty i okres gwarancji. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert w kryterium Cena i Okres gwarancji
zawiera rozdział XII. 18.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zwanej w dalej ustawą Pzp,
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ilekroć
w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie: - ustawa Pzp należy przez to rozumieć ustawę Prawo
zamówień publicznych, o której mowa powyżej, - SIWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.
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: 15.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości łącznie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł), przed upływem terminu składania
ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy 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. z 2007r. Nr 42, poz.275). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu,
kwotę należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank PKO BP SA Oddział 1 w Zamościu 25
1020 5356 0000 1802 0153 9030 z dopiskiem Wadium . Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.2.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje
się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.Wadium wniesione w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium będzie skuteczne wyłącznie
z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a uznanie
tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego) nastąpi po upływie terminu składania ofert - podlega
wykluczeniu z postępowania w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a oferta takiego Wykonawcy
zostanie uznana za odrzuconą w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest, aby kopia,
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była
dołączana do oferty. 3.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy złożyć oryginał
dokumentu oddzielnie wraz z ofertą (w oddzielnym opakowaniu) lub osobno w siedzibie
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Zamawiającego w sekretariacie - pokój nr 124 ( w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami
ustawy Pzp), przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia wniesienia wadium,
potwierdzona za zgodność za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty.
4.Wprzypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument potwierdzający wniesienie
wadium powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia, na kwotę wymieniona
w ust. 1, stanowiącej/go zabezpieczenie wadium na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Szymona Szymonowica w Zamościu, w przetargu nieograniczonym na :Remont wnętrza budynku
dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24, ważnego przez okres związania ofertą
określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do bezwarunkowej wypłaty
wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp. 5.Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą)
w wymaganej wysokości lub innej niż dopuszczalna forma skutkuje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. 5.Wniesienie wadium musi obejmować okres związania z ofertą i nie może zawierać
żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość
zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
6.Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ( a nie na jednego czy kilku spośród nich)
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
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 (pięciu)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) - każda . Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane
polegające m.in. na przebudowie, remoncie, modernizacji lub budowie obiektu kubaturowego
obejmujące swoim zakresem przynajmniej branże: ogólnobudowlaną i elektryczną. Przez pojęcie obiekt
kubaturowy Zamawiający rozumie obiekt, którego przestrzeń, pojemność liczona jest w m3, czyli za
obiekty kubaturowe należy rozumieć wszelkiego typu budynki
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ogólnobudowlanej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; -elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy powinien
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. Nr 63 poz.394 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza przedstawienia tej samej osoby
do pełnienia więcej niż jednej z wymienionych funkcji
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
00/100 zł)
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;
 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5
(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kwotę co najmniej
250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) - każda . Przez
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
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przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające m.in. na
przebudowie, remoncie, modernizacji lub budowie obiektu kubaturowego obejmujące
swoim zakresem przynajmniej branże: ogólnobudowlaną i elektryczną. Przez pojęcie obiekt
kubaturowy Zamawiający rozumie obiekt, którego przestrzeń, pojemność liczona jest w m3,
czyli za obiekty kubaturowe należy rozumieć wszelkiego typu budynki;
 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;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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:
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 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;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się: a)Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ;
b)Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ; c)W przypadku składania oświadczeń
lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie
oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie); d)Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys
ofertowy; e)Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię
wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (złożenie kopii jest pożądane, ale nie jest to
warunek konieczny). UWAGA: oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium
w formie niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą (w oddzielnym opakowaniu) lub osobno
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu ul. Pereca 2, 22-400
Zamość - sekretariacie pokój nr 124 (w formie umożliwiającej zwrot po zakończeniu postępowania).
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
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 dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach
określonych w treści umowy (zał. nr 4 do siwz), a w szczególności: 1)Strony mają prawo do
przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a)jeżeli przyczyny,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu
zakończenia robót, b)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, c)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)wystąpią
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, e)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)jeżeli wystąpi
brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, g)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 2)Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w następujących sytuacjach: a)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b)konieczności
realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c)wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d)wystąpienia warunków
Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektów budowlanych, e)konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa, f)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji, g)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip/zam-wienia-publiczne/Zamowienia-2015.html
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pok. 118.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - w sekretariacie (pokój nr 124).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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