
Myślibórz: Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Myśliborzu 

Numer ogłoszenia: 273028 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.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 Sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamówienie 

obejmuje wykonanie robót budowlanych p.: Termomodernizacja Sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu. 2) Niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane 

w ramach projektu pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 

Myśliborskiego jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

spójności w ramach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013, 

Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 3) Przedmiot 

zamówienia obejmuje m.in.: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie dachu i 

stropodachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian poniżej terenu, 

instalację odgromową oraz remont zaplecza sanitarnego.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.14.10-1, 45.42.11.32-8. 

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: Okres w 

dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

w wysokości: 10 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 

późn. zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008. Za skuteczne wniesienie 

wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym 

przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez 

Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie 

innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, 

powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w 

ust. 1, stanowiących zabezpieczenie wadium na rzecz Powiatu w przetargu nieograniczonym 

na termomodernizację Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 

Myśliborzu, ważnym przez okres związania ofertą, określony w SIWZ oraz zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w 

przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6. Dokument wadialny, o 

którym mowa w ust. 4, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) 

przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w SIWZ.. Opakowanie 

kopertę zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty 

wskazanego w SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy 

dołączyć do oferty. 7. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania 

ofert. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. 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. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy w brzmieniu: 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25. ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 ustawy. 11. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 



składania ofert. 12. Zamawiający zażąda 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. 13. Okoliczności zatrzymania 

wadium określa ustawa. 14. Zasady wnoszenia wadium dotyczą również przedłużania 

ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub 

złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, 

o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy 

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 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające m.in. na wykonaniu 

docieplenia budynku i stropodachu oraz wymianie okien, o wartości nie 

mniejszej niż 500.000 zł brutto każda potwierdzających ich należyte 

wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych robót oraz, że roboty 

te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli 

wykaże dysponowanie wymienionymi poniżej osobami lub przedstawi 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich 

udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywać nw. funkcji: a) 

Kierownik budowy Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które 



zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli 

wykaże dysponowanie wymienionymi poniżej osobami lub przedstawi 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich 

udziału w wykonywaniu zamówienia), mogących wykonywać nw. funkcji: a) 

Kierownik budowy Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową na wartość co najmniej 500.000 zł brutto i jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę 

ubezpieczenia 500.000 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; 

 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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; 

 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.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; 

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.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 

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

określonych poniżej warunków: 1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt.1 Ustawy - 

Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 

procesu budowy; 2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. b) ustawy - Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było 

wcześniej przewidzieć; 3) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie 

odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę 

w ramach art. 36 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 

36a ust.6 ustawy - Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust.2 ustawy - Prawo 

budowlane; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 5) zmiana w przypadku 

regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę 

jego zmiany; 6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 7) zmiana 

Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml oraz w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Spokojnej 22, 74-300 Myślibórz. 

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

ofert: 29.07.2013 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 

22, 74-300 Myślibórz. 

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: Zamówienie w ramach projektu pn.: Termomodernizacja 



obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego jest współfinansowane przez Unie 

Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2007 - 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej.. 

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 

 


