
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Jelcz-Laskowice: Doko czenie budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, 

przy czy, parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów 
zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w Jelczu-Laskowicach

Numer og oszenia: 77207 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o. , ul. Techników 29, 55-221 

Jelcz-Laskowice, woj. dolno skie, tel. 71 3188147, 510057030, faks 71 3188147.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.zgm-tbs.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Gminna Spó ka prawa handlowego..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Doko czenie budowy budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, parkingu, 

chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w Jelczu-

Laskowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia 

jest: 1. Doko czenie prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (TBS-8) wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, parkingu, chodników oraz 

zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w Jelczu-Laskowicach. 2. Prace 

budowlane na obiekcie, prowadzone by y pierwotnie w okresie od grudnia 2013 roku do marca 2014 

roku. Stopie  zawansowania prac zrealizowanych w tym okresie. przedstawiono na za czonym 

zestawieniu, wykonanym po inwentaryzacji zrealizowanego zakresu robót, zgodnie z pierwotnym 

harmonogramem rzeczowo finansowym. 3. Zakres robót do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia obejmuje zatem m. in.: 3.1. Prace ziemne, zwi zane z fundamentowaniem (w tym 

wcze niejsze wykarczowanie i wywiezienie 15 szt. pni z korzeniami pozosta ych po wyci ciu drzew a 

tak e usuni cie nieczynnego s upa sieci elektrycznej nn), 3.2. Prace murarskie, zwi zane ze 
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wznoszeniem cian budynków i stropów, 3.3. Wykonanie stropodachu, 3.4. Zamontowanie stolarki 

okiennej i drzwiowej (stolarka okienna powinna posiada  profile okienne min. 5-komorowe klasy A; w 

lokalach mieszkalnych wszystkie okna powinny by  wyposa one w mechaniczne nawiewniki, okna 

szklone szk em termoizolacyjnym o wsp. U=1,1 W/m2K), 3.5. Prace instalacyjne (w tym wykonanie 

zbiorczej instalacji RTV naziemnej cyfrowej i satelitarnej oraz instalacji internetowej zgodnie z 

Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012r.; Dz. U. z 

2012 roku; poz.1289), 3.6. Elewacje wraz z ociepleniem cian styropianem, 3.7. Prace wyko czeniowe 

(tynkowanie, glazura, posadzki, ok adziny itp.), 3.8. Monta  urz dze  sanitarnych, 3.9. Monta  d wigu 

naschodowego dla osoby niepe nosprawnej, 3.10. Wykonanie przy czy kanalizacji sanitarnej i burzowej, 

3.11. Zagospodarowanie terenu (w tym o wietlenie i os ona mietnikowa z trzepakiem). 4. Zaleca si  

Wykonawcom przed z eniem oferty, dokonanie wizji lokalnej na budowanym obiekcie, celem oceny 

stopnia zaawansowania i jako ci zrealizowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawc  

konieczno ci wykonania dodatkowych prac w celu poprawy ich jako ci, warto  tych prac winna zosta  

skalkulowana w cenie oferty. Brak takiej kalkulacji, nie mo e stanowi  w okresie pó niejszym, podstawy 

roszczenia o zmian  wynagrodzenia umownego. 5. UWAGA! Na dzia ce 10/60 AM-34 by  zlokalizowany 

budynek mieszkalny jednokondygnacyjny (barak), który zosta  wyburzony. W zakresie robót do 

wykonania nale y uwzgl dni  równie  wywiezienie mog cych wyst powa  miejscowych fragmentów 

fundamentów (zalecana wizja lokalna). Zakres robót wymieniony w niniejszej uwadze nie mo e by  

przedmiotem robót dodatkowych. B. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na 

swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppo ., 2. zapewnienie 

bie cej obs ugi geodezyjnej przez uprawnione s by geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie 

dróg publicznych w zakresie wynikaj cym z uzgodnie  z zarz dcami tych dróg, 4. wykonanie projektu 

oznakowania zast pczego i zabezpieczenia robót w obr bie pasa drogowego, 5. zorganizowanie i 

przeprowadzenie niezb dnych bada  i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmuj cej zakres 

robót obj tych przedmiotem przetargu, 6. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z 

inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz  (2 egz.) 7. napraw  zinwentaryzowanych urz dze  

podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 8. pokrycie kosztów usuni cia niewypa ów, 

niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 9. uporz dkowanie terenu budowy po zako czeniu 

robót i przekazanie go Zamawiaj cemu najpó niej do dnia odbioru ko cowego. C. Zamawiaj cy nie 

przewiduje wyp aty odszkodowa  dla w cicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawc  

powsta e podczas budowy. Obowi zek dokonywania uzgodnie  z w cicielami posesji, w przedmiocie 

wej cia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym 

zwi zanych, spoczywa ka dorazowo na Wykonawcy. D. Wykonawca jest gospodarzem na terenie 

budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru ko cowego, a w 

szczególno ci zobowi zany jest do: 1. - ochrony znajduj cego si  na nim mienia i zabezpieczenia 

przeciwpo arowego, 2. - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 3. - ustalania i 
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utrzymywania porz dku, 4. - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i 

dozoru mienia, 5. - dostarczenia atestów zastosowanych materia ów, wyników oraz protoko ów bada , 

sprawozda  i prób dotycz cych realizowanego zamówienia . E. Szczegó owo przedmiot zamówienia 

okre lony zosta  w nast puj cej dokumentacji: 1. Dokumencie Stan zaawansowania budowy budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8 na dzia ce 10/60 AM-34 obr b Laskowice w Jelczu - Laskowicach 

na dzie  8.04.2014 r. 2. Projekcie budowlanym: architektura + konstrukcja + zagospodarowania terenu + 

instalacje (w zakresie wynikaj cym z par. 4 ust 1 pkt. 1 Rozp. Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. w/s 

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej... - na stronie internetowej www.um.jelcz-

laskowice.finn.pl oraz na p ycie CD a tak e do wgl du dla Wykonawcy w siedzibie Zamawiaj cego), 3. 

Projekcie budowlanym - przy czy wod-kan i wód opadowych (uwaga jak wy ej), 4. Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (uwaga jak wy ej), 5. Przedmiarach robót - roboty 

ogólnobudowlane + zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, przy cza wod.-kan. i deszczowe, 

instalacje wewn trzne wod.-kan., c.o. (uwaga jak wy ej). 6. Zamawiaj cy za cza przedmiary robót, 

wy cznie jako materia  pogl dowy. Przedmiary nie mog  stanowi  dla wykonawcy podstawy do wyceny 

rycza towej robót. Cen  rycza tow  nale y okre li  na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, 

SIWZ i wizji w terenie. 7. Zamawiaj cy informuje, i  ewentualnie zastosowane w ww. dokumentacji 

projektowej nazwy w asne producentów lub oznaczenia handlowe materia ów, urz dze  i armatury, 

podane w projekcie nale y traktowa  wy cznie jako okre laj ce oczekiwane przez Zamawiaj cego 

minimalne standardy jako ciowe wykonania przedmiotu zamówienia, a Zamawiaj cy dopuszcza 

rozwi zania równowa ne, tzn. poprzez zastosowanie materia ów, urz dze  i armatury innych 

producentów, o nie gorszych parametrach, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiaj cym 8. Dokumenty, o 

których mowa w punktach 1 - 5, stanowi  integralne za czniki do SIWZ. 9. Na wykonanie przedmiotu 

zamówienia Zamawiaj cy posiada udzielone przez Starostwo Powiatowe w O awie pozwolenie na 

budow  (decyzja nr 803/2013) oraz zg oszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr rejestru 

AB.6743-543.2013 (przy cze wod-kan i wód opadowych). 10. Z zastrze eniem postanowie  Dzia u 

III.A.4 niniejszej SIWZ, Wykonawca udzieli na okres 3 lat (36 miesi cy), liczonych od daty podpisania 

protoko u odbioru ko cowego inwestycji - bez usterek, gwarancji jako ci i r kojmi na ca  robót 

budowlanych, zarówno obj tych przedmiotem niniejszego zamówienia, jak równie  zrealizowanych 

przed dat  jego udzielenia..

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.21.13.40-4, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj cy wymaga wniesienia wadium w wysoko ci: 60 000,00 z . 

(s ownie: sze dziesi t tysi cy z otych). 2. Wykonawca wnosi wadium: a) w pieni dzu, sposób 

przekazania: na rachunek Zamawiaj cego BS O awa Oddz. Jelcz-Laskowice 04 9585 0007 0020 0200 

4545 0005 b) lub w jednej albo kilku z poni ej podanych form: c) w por czeniach lub gwarancjach 

bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych e) w por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pó n. zm.). 3. Sposób przekazania: 

orygina  dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego 

(sekretariat) przed up ywem terminu sk adania ofert, a kserokopi  za czy  do oferty (dopuszcza si  

za czenie orygina u do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni nego przyjmuje 

si  termin uznania na rachunku zamawiaj cego. 4. Dokument w formie por czenia winien zawiera  

stwierdzenie, e na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego wzywaj ce do zap aty wadium, zgodnie 

z warunkami przetargu, nast puje jego bezwarunkowa wyp ata bez jakichkolwiek zastrze .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 

prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

wiadczenie - Za cznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca winien wykaza , i  w ci gu ostatnich 5 lat, a je li okres prowadzenia dzia alno ci 

jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa  jako generalny wykonawca minimum jedno 

zamówienie w zakresie budowy, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, mieszkalno - 

us ugowych lub innych budynków (w tym u yteczno ci publicznej), w których zaprojektowano 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu definicji okre lonej w § 4 pkt. 1 

Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690 z 

pó n. zm.) - w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej ni  5 000 m3 i warto ci nie 

mniejszej ni  3 000 000 z  netto, udokumentowane pisemnym potwierdzeniem inwestora lub 

uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i w umownym terminie,

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
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wiadczenie - Za cznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca winien wykaza , i  dysponuje osobami, które b  pe ni  funkcj  kierownika 

budowy i kierowników robót posiadaj cymi uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-

budowlanym ( kierownik budowy), w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, wodoci gowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz 

w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i 

elektroenergetycznych (kierownik robót),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

wiadczenie - Za cznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W 

POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y 

przed :

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu 

sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres 

prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, 

daty i miejsca wykonania oraz z za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, 

okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy 

zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone;

• wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  

wymagane uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

• sprawozdanie finansowe w ca ci, a je eli podlega ono badaniu przez bieg ego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowo ci, równie  opini  odpowiednio o badanym sprawozdaniu 

albo jego cz ci, a w przypadku wykonawców niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania 

finansowego, innych dokumentów okre laj cych obroty oraz zobowi zania i nale no ci – za 

okres nie d szy ni  ostatnie 3 lata obrotowe, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest 

krótszy – za ten okres;
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• informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj  wysoko  

posiadanych rodków finansowych lub zdolno  kredytow  wykonawcy, wystawion  nie 

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo sk adania wniosków o 

dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia;

• op acon  polis , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk ada nast puj ce dokumenty 

dotycz ce podmiotów, zasobami których b dzie dysponowa  wykonawca:

• sprawozdanie finansowe w ca ci, a je eli podlega ono badaniu przez bieg ego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowo ci, równie  opini  odpowiednio o badanym sprawozdaniu 

albo jego cz ci, a w przypadku podmiotów niezobowi zanych do sporz dzania sprawozdania 

finansowego, innych dokumentów okre laj cych obroty oraz zobowi zania i nale no ci – za 

okres nie d szy ni  ostatnie 3 lata obrotowe, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest 

krótszy – za ten okres;

• informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej potwierdzaj cej wysoko  

posiadanych rodków finansowych lub zdolno  kredytow  innego podmiotu, wystawion  nie 

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert albo sk adania wniosków o 

dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia;

• op acon  polis , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj cy, e inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z 

przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

nale y przed :

• wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci 

gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u 

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;
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• aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e 

wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w 

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed 

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia albo sk adania ofert;

• aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem 

sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w 

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed 

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia albo sk adania ofert;

• aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania 

ofert;

• aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o 

dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

• aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania 

ofert;

• wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na 

zasoby innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada 

tak e dokumenty dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedk ada:

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

potwierdzaj cy, e:
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy 

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o 

udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo 

e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych 

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie 

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u 

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 

miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w 

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.3.2)

• za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o 

dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

• za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania 

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

• lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy 

kapita owej;

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: najni sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Zmiany postanowie  umowy mog  nast pi  za zgod  stron wyra on  na pi mie pod rygorem 

niewa no ci w nast puj cych przypadkach: 1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia - w sytuacji: a) zaistnienia konieczno ci wykonania robót dodatkowych, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych - o czas prowadzenia tych robót, b) zawieszenia 

robót przez zamawiaj cego c) si y wy szej 2) przekszta cenia podmiotowego Wykonawcy 3) zmiany 

cz onków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wyst pienia nieprzewidzianych okoliczno ci 

takich jak: mier  osoby, rezygnacja/odej cie z pracy lub innych uniemo liwiaj cych nale yte wykonanie 

obowi zków zgodnie z umowa lub obowi zuj cym prawem. W takim jednak przypadku ka da nowa 

osoba musi spe nia  warunki okre lone przez zamawiaj cego na etapie wyboru oferty w post powaniu 

przetargowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: SIWZ wraz z 

za cznikami umieszczona jest na stronie internetowej www.um.jelcz-laskowice.finn.pl, lub w siedzibie 

zamawiaj cego (lub drog  pocztow ) zwrotem kosztu: 90,00 z ...

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert:

24.04.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiaj cego: ul. Techników 29, 55-220 Jelcz - 

Laskowice..

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych 

zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci 

lub cz ci zamówienia: nie
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