Świdnica: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana instalacji
elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w
Świdnicy.
Numer ogłoszenia: 162430 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic , ul. Kozara-Słobódzkiego 21,
58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852 28 31, faks 74 852 28 31.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.g1.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych
dla zadania pn.: Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w
przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą instalacji
elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze w przyziemiu budynku Gimnazjum nr 1 w
Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21. 3.2. Wspólny słownik zamówień
publicznych CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311000-0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych sygnalizacyjnych 45317000-2 Inne instalacje 3.3.
Lokalizacja Budynek położony jest w Świdnicy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21, gm. Miasto
Świdnica. Zabudowa wolnostojąca. Jest to budynek czterokondygnacyjny, bez pomieszczeń
strychowych. Budynek o funkcji edukacyjnej. 3.4. Zakres przedmiotu zamówienia Zakres
prac obejmuje następujące grupy robót: roboty elektryczne: -wymiana instalacji elektrycznej
wraz z tablicami rozdzielczymi/bez tablicy głównej/ -wymiana i montaż osprzętu -częściowa
wymiana opraw oświetleniowych 3.5. Zakres robót Zakres robót przy wymianie instalacji: wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi /bez rozdzielni głównej/ wymiana i montaż osprzętu - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - wykonanie
pomiarów natężenia oświetlenia - wykonanie dokumentacji powykonawczej Projekt
obejmuje: a/ linie zasilające tablice rozdzielcze kondygnacji parteru i przyziemia b/ tablice
rozdzielcze dla poszczególnych kondygnacji c/ instalację oświetleniową podstawową i
ewakuacyjną d/ instalacje gniazd wtykowych 230V e/ instalację siłową f/ instalację
sygnalizacji dzwonkowej g/ instalację połączenia wyrównawczego h/ ochronę od porażeń
prądem elektrycznym Zasilanie elektroenergetyczne budynku Budynek gimnazjum zasilany

jest linią kablową K-3 YAKY 3 x95+50 mm2 ze stacji transformatorowej R434-04 do złącza
kablowego ZK2 wewnątrz budynku. Ze złącza kablowego poprowadzona jest linia kablem
YAKY 4 x 120 mm2 do istniejącego układ półpośredniego pomiaru i rozdziału energii
elektrycznej TGL. Instalacje te nie są zakresem opracowania. Rozdział energii elektrycznej
dla parteru i przyziemia Od istniejących zabezpieczeń topikowych na rozdzielni TGL w
sekretariacie do projektowanych tablic rozdzielczych poprowadzić wewnętrzne linie
zasilające zgodnie z rys. nr 7E, 8E. Wewnętrzne linie zasilające Z rozdzielni TGL do
projektowanych tablic rozdzielczych T-1 T-2 T-3 RK oraz istniejącej T7A /kuchnia/
poprowadzić indywidualne linie przewodem YDY 5 x 10 mm2 Linie prowadzić p/t. Przez
szatnię w przyziemiu linię prowadzić w korytku stalowym perforowanym szer. 50 mm
umieszczonym obok ściany na poziomie rur c.o. na istniejących wspornikach przystosowując
je do zainstalowania korytka. Linie prowadzić wzdłuż tras pokazanych na rys 7E, 8E. Do
projektowanych tablic pomiarowo-rozdzielczych TL-1 TL-2 mieszkania i pomieszczeń
księgowości poprowadzić linie przewodem YDY 3 x 6 mm2 p/t od istniejącej tablicy T3
x100+2 x 25 Tablice rozdzielcze Zaprojektowano tablice rozdzielcze: - T-1 , T-2, T-3 R na
poszczególnych kondygnacjach w obudowach EKINOXE TX 3 x 18 - TL-1 , TL-2 TWC w
mieszkaniu i księgowości w obudowie RU-1-P-10 KARWASZ - RK w kotłowni w obudowie
RN 3 x 18 - 65 IP Tablice wyposażyć w aparaty zgodnie z rys. nr 2E, 3E, 4E. Instalacja
oświetleniowa podstawowego i ewakuacyjnego Instalację wykonać przewodem YDY
5,4,3x1,5 mm2 p/t. W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, umywalnie, kotłownia)
instalację wykonać z osprzętem hermetycznym IP44 zagłębionym w tynk. Łączniki
instalować na wys. 1,3 m od podłogi lub posadzki. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego
wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 p/t. Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego stosować
oprawy z inwerterami 3h typ Voyager z piktogramami kierunkowymi. Wykaz opraw
oświetleniowych na rys. nr 5E , 6E. Instalacja gniazd wtykowych 230V Instalację wykonać
przewodem YDY 3x2,5 mm2 p/t. Gniazda wtykowe w mieszkaniu i biurach montować na
wysokości 0,4 m od podłogi. W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na
wysokości 1,1 m od podłogi lub posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt
IP44. Instalacja zasilania sygnalizacji dzwonkowej Obwód zasilania dzwonków pauzowych
wyprowadzić z puszki rozgałęźnej znajdującej się przy zegarze sterującym w sekretariacie.
Instalację wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 p/t. Połączenie wyrównawcze W kotłowni
wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LY 10mm2 ż/z. W pomieszczeniu kotłowni
zamontować główną szynę uziemiającą GSU do której podłączyć: a) przewody uziemiające,
b) metalowe rury instalacji wody zimnej i ciepłej, c) rury centralnego ogrzewania wychodzące
z węzła cieplnego, d) rury instalacji gazowej, e) metalowe elementy konstrukcji, f) szyny lub
zaciski PE rozdzielni RK, g) uziom instalacji odgromowej. Ochrona od porażeń prądem
elektrycznym Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano
szybkie odłączenie napięcia. Ponadto na rozdzielniach zaprojektowano wyłączniki
różnicowo-prądowe P304 P312 o prądzie różnicowym 30 mA. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na całość zadania. 3.6.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w: 1. projekcie budowlanym - instalacja
elektryczna pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w
przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych,
Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica, 2. projekcie wykonawczym - instalacja elektryczna pn.
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa
projektanta mgr inż.. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58105 Świdnica, 3. szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w
przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych,
Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica, 4. niniejszym SIWZ. Projekt budowlany, projekt

wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, o których
mowa w pkt. 3.6 stanowiące załącznik C do SIWZ, a także przedmiary robót, stanowiące zał.
D do SIWZ znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: www.g1.swidnica.pl.
UWAGA! Przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i zostały załączone
pomocniczo w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiary robót
nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej
jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100 Świdnica w godz. od 8:00 do 15:00 sekretariat. 3.7. Warunki wykonania robót 3.7.1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie
zgodnie z należytą starannością, zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w
szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego i projektem
umowy, tak aby dzieło mogło być przekazane w efekcie końcowym jako obiekt w pełni
funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. 3.7.2.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z: reżimem technologicznym, z normami
uznanymi jako obowiązujące wg przepisów art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami
BHP. 3.7.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami
SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją, o której mowa w pkt. 3.6 SIWZ. 3.7.4. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca hierarchia ich ważności:
specyfikacje techniczne, projekt budowlany, inne dokumenty. 3.7.5. Wszelkie materiały,
urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we
własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot
zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt
narzędzi i środków transportu. 3.7.6. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą
odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni
atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą
(lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą
techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje
zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy
przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniu wyżej określonej
akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 3.7.7. W przypadku braku atestów lub
aprobat technicznych na materiały podane w dokumentacji projektowej Wykonawca może
zastosować materiały zamienne o parametrach technicznych równoważnych, za pisemną
zgodą inspektora nadzoru i Zamawiającego. 3.7.8. Akceptacja materiałów przez
Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z
zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów norm obowiązujących
w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 3.7.9. Wykonawca zobowiązany jest do okazania
inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.6. na
każdym etapie realizacji robót. 3.7.10. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa
budowy i robót przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego. 3.7.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla
czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi
przepisami. 3.7.12. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 3.7.13. Wykonawca, we
własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu
budowy). 3.7.14. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty
zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty
utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy

oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia. Ww. koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.
3.7.15. Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty
sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.
Ww. koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 3.7.16. Wykonawca, od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku,
usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po
zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 3.7.17. Wykonawca odpowiedzialny
jest za zabezpieczenie prowadzonych robót przez cały okres trwania realizacji przedmiotu
zamówienia. 3.7.18. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i
bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty
związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.
3.7.19. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji
robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 3.7.20.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów z
rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania, 3.7.21. Zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest
do utylizacji materiałów stanowiących niebezpieczne odpady. Koszty utylizacji materiałów
rozbiórkowych Wykonawca ujmie w cenie oferty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego
zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu potwierdzającego przekazanie
wszystkich tego wymagających odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. 3.7.22. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę
posiadającą stosowne uprawnienia kolejowe. 3.7.23. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 3.7.24. Zamawiający w każdym czasie będzie
uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych
przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości 3.8. Warunki odbioru
robót 3.8.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe, 3.8.2. Odbiory
częściowe robót zanikowych będą rejestrowane w dzienniku budowy. W odbiorach
częściowych uczestniczą: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 3.8.3. Po
zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i
przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 3.8.4. Przed
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarcza inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe: dziennik budowy,
wyniki kontroli jakości, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty
lub inne dokumenty wymienione w rozdz. 3, ust. 3.7, pkt 3.7.6. 3.8.5. Niekompletna
dokumentacja odbiorowa powodować będzie odmowę Zamawiającego do przystąpienia do
czynności odbioru końcowego. 3.8.6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych
przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego
będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy
o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony
Zamawiającego przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie inspektora nadzoru
kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 3.8.7. Z
czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół podpisany przez
Zamawiającego, inspektora nadzoru, oraz Wykonawcę, zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Data sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego robót jest datą zakończenia

realizacji przedmiotu zamówienia. 3.8.8. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę
gotowości do odbioru końcowego nastąpić winno w terminie gwarantującym możliwość
zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w
nieprzekraczalnym terminie, określonym w rozdz. 4 SIWZ. 3.8.9. Szczegółowe warunki
odbioru robót są zgodne z projektem umowy dołączonym do SIWZ. 3.9. Warunki rozliczenia
robót 3.9.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z
ceną ofertową Wykonawcy. 3.9.2. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające
z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej SIWZ, i projekcie umowy. 3.9.3.
Przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą. 3.9.4. Warunkiem wystawienia faktury
końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej wymienionych warunków: 1)
zakończenie wszystkich robót objętych zamówieniem, łącznie z usunięciem wad i usterek
ustalonych w trakcie odbioru i zawartych w protokole ostatecznego odbioru robót, 2)
pozytywny odbiór końcowy robót potwierdzony podpisanym przez strony protokołem
odbioru końcowego wykonanych robót, 3) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego
terenu budowy, 4) zaakceptowanie przez Zamawiającego rozliczenia końcowego za
wykonany przedmiot umowy. 3.9.5. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty
dostarczenia ich Zamawiającemu. 3.9.6. Szczegółowe warunki rozliczenia robót są zgodne z
projektem umowy dołączonym do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5,
45.31.70.00-2.
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:
14.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 13.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w
wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 13.2 Wadium winno zostać
wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 29.05.2014 r. przed godz. 10.00.
13.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 UPZP, z tym, że: a/
złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Kwota wadium
wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego: 21 1240
1978 1111 0010 1485 8298 przed upływem terminu składania ofert. b/ złożone w
gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych): z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 UPZP tj. w przypadku, gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, - 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, c/ złożone w innej niż
pieniądz formie winno być dołączone w oryginale do oferty. 13.4 Wszystkie formy wadium
powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.5 Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 13.8. 13.6 Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 13.7 Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.8 Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a/ odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c/ zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, d/ 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 nie leżących po jego stronie.
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 warunku w ww. zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), polegające na wymianie instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub dysponować będzie osobą zdolną do
wykonania niniejszego zamówienia posiadającą i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba



pełniąca funkcję kierownika budowy; wymaganych ustawą Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, ze zm.). W przypadku uprawnień
uzyskanych przed wejściem w życie ww. ustawy należy powołać się na inne
aktualne uprawnienia, odpowiednie do zakresu pełnionych funkcji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).

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
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych brutto), polegające na wymianie instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych.;



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;



inne
dokumenty
dotyczące
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej:
8.8.6 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności ekonomiczno - finansowej
podmiotów trzecich, do oferty należy dołączyć oświadczenie o solidarnej
odpowiedzialności za realizację zadania Wykonawcy i tych podmiotów (art. 369
k.c.).;

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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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:


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.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 8.9.1 dowód wniesienia wadium, zgodnie
z zapisami rozdziału 12, (załącznik nr 16 do oferty Wykonawcy), 8.9.2 pełnomocnictwo do
podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba (osoby nie wskazane w
dokumencie rejestrowym) upoważniona do składania oświadczeń woli przez Wykonawcę
(załącznik nr 17 do oferty Wykonawcy), 8.9.3 pełnomocnictwo dla pełnomocnika
składającego ofertę w ramach oferty wspólnej (zał. nr 18 do oferty Wykonawcy), 8.9.4
informację o przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy Wykonawca należy do
grupy kapitałowej (zał. nr 19 do oferty Wykonawcy), 8.9.5 wykaz części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. nr 6 do oferty Wykonawcy).
Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami
przed zawarciem umowy z Zamawiającym - rozdz. 19. ust. 19.4 specyfikacji. 8.9.6
zaparafowany projekt umowy - załącznik B do SIWZ (zał. nr 20 do oferty Wykonawcy),

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
21.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi załącznik B do SIWZ
(zał. Nr 20 do oferty Wykonawcy). 21.2 Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie
pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach: - jeżeli
zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna),np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego. - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej
staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze
zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi
zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 21.3 Wykonawca może przedłużyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: - zawieszenia robót przez
Zamawiającego, - wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie
nagłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się
uniknąć nawet w wypadku najwyższej staranności stron, - zmian zakresu robót, w związku ze
zmianą technologii dokonanych na wniosek Zamawiającego lub zaakceptowanych przez
Zamawiającego, jeżeli zaistnienie w/w zdarzeń będzie miało wpływ na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy. 21.4 W przypadkach losowych Wykonawca może dokonać zmian osób,
pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji
zawodowych. 21.5 Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian dotyczących treści o
charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w
szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub
Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami,
numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami
istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron. 21.6 Zmiany w umowie mogą być
dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji
Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.g1.swidnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat
Gimnazjum - parter, Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Gimnazjum - parter, Gimnazjum nr 1
im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica..
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

