
Racibórz: Remont elewacji wraz z dociepleniem budyn ku 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu pr zy ulicy 
Katarzyny 6 

 

Numer ogłoszenia: 222224 - 2011; data zamieszczenia : 29.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu , ul. Katarzyny 6, 47-400 

Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 415 49 03, faks 415 49 03 wew. 17. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.piw-raciborz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont elewacji wraz z dociepleniem 

budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ulicy Katarzyny 6. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu elewacji wraz z dociepleniem 

budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ulicy Katarzyny 6. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : 1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 

7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. 

Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

 

 

 



 

 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.32.10.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.11.2011. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.800,00 zł  

( cztery tysiące osiemset złotych) 

III.2) ZALICZKI  

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

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i 

doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert ( a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ) wykonali co najmniej trzy roboty 

budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji o wartości co najmniej 

200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę dokumentów i 

oświadczeń dołączonych do oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków 

zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania. 

 

 

 



 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W wykonywaniu zamówienia musi uczestniczyć osoba posiadająca uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi wraz z odpowiednimi kwalifikacjami. Ocena spełnienia 

warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę 

dokumentów i oświadczenia dołączonych do oferty. Wykonawcy niespełniający 

powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego 

postępowania. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia musi być ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą: 

spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę dokumentów i oświadczenia dołączonych do 

oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego 

wykluczeni z niniejszego postępowania 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  



 

• 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  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• 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 ubezpieczenie 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  

 

 



 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

 

 

 

 



 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

a) W przypadku Wykonawcy - działającego jako spółka cywilna lub konsorcjum wymaga się 

załączenia umowy spółki lub odpowiednio umowy konsorcjum przed zawarciem umowy. W tym 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone winno być pod 

rygorem nieważności na piśmie i dołączone do oferty. b) W przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jeżeli wartość kontraktu przekracza lub jest równa dwukrotności kapitału 

zakładowego, zobowiązane są do dołączenia uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej 

zgodę na zawarcie kontraktu, chyba że osoby reprezentujące spółkę mają prawo do zaciągnięcia 

zobowiązań w takiej wysokości i wynika to wprost z umowy spółki. c) aktualny dokument 

potwierdzający, że osoba która będzie kierowała robotami posiada uprawnienia budowlane oraz 

aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność osoby, która będzie kierowała robotami do 

właściwej izby samorządu zawodowego z określonym na nim terminem ważności d) wykaz 

podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem robót wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 6 do SIWZ 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.piw-raciborz.pl 

 

 



 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie 

Zamawiającego w Sekretariacie lub za zaliczeniem pocztowym (opłata 24,60 zł słownie: 

dwadzieścia cztery złote i 60/100 ).. 

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

16.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat PIW Racibórz Oferty należy składać na piśmie pod 

rygorem nieważności do dnia 16.08.2011 do godz. 11.00 w sekretariacie. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 


