
Namysłów: Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie

Numer ogłoszenia: 91339 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława 

Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w 

Namysłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówień: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45400000-1. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie i obejmuje 

wykonanie robót remontowych w budynku: wymianę posadzek w ciągach komunikacyjnych - korytarze 

parteru, I, II i III piętra oraz klatki schodowe; demontaż istniejących płytek PCV i płytek ceramicznych i 

wykonanie przygotowanie podłoży, wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych 

o strukturze porowatej powlekanej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem 

cokolików z płytek o wysokości 10 cm, posadzki z wykładziny podłogowej w miejscu istniejącej wykładziny 

rulonowej na podłożu drewnianym wraz z wykonaniem konserwacji wykładziny; posadzki z płytek 

ceramicznych gresowych w dwóch kolorach na danej kondygnacji - kolorystyka i wzór do uzgodnienia z 

zarządcą obiektu; montaż listew mosiężnych progowych i dylatacyjnych (w miejscach widocznych pęknięć 

posadzek); likwidacja istniejących lamperii z farby olejnej w ciągach komunikacyjnych i wykonanie lamperii 

z tynku mozaikowego na bazie żywicy do wysokości 150 cm od poziomu posadzki - kolorystyka do 

uzgodnienia; przygotowanie powierzchni tynków wewnętrznych w ciągach komunikacyjnych (sufity i ściany 

ponad lamperiami) i wykonanie gładzi gipsowych i malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi - kolorystyka 

do uzgodnienia; malowanie farbą olejną rur, grzejników , balustrad schodowych i innych elementów; 

wykonanie ścianek działowych z płyty OSB grubość 22 mm na konstrukcji drewnianej szatni na III piętrze 

wraz z wstawieniem drzwi wewnętrznych z szatni do części poddasza, wykonanie podłoża pod wykładzinę 

podłogową z płyty OSB grubość 22 mm z poszpachlowaniem, wykonanie posadzki z wykładziny 

trudnozapalnej z wywinięciem cokolików na ściany do wysokości 10 cm i wykonaniem konserwacji 

wykładziny, montaż tapety roll-fazy na ścianach i suficie i dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną - 

kolorystyka do uzgodnienia; przestawienie pionu odpowietrzającego; wymiana drzwi wejściowych 

zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych na drzwi z wzmocnionego PCV w kolorze brązowym z obróbką 

obsadzenia; wymiana rur wodociągowych ocynkowanych w podpiwniczeniu w części pod zapleczem 

kuchennym wraz z robotami towarzyszącymi; dostawa, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej: 2 

linie, 6 numerów, wewnętrznych wraz z aparatami telefonicznymi, wykonanie linii telefonicznej do 5 



lokalizacji w budynku w listwach PCV z montażem gniazd telefonicznych 1p; dostawa i montaż 

powiadamiania głosowego INIM do centrali z zaprogramowaniem. Wszystkie materiały zastosowane przy 

wykonaniu w/w robót muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej (należy dostarczyć przed wbudowaniem Zamawiającemu). 

Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektami objętymi przedmiotem zamówienia w celu 

sporządzenia należytej wyceny przedstawionego w przedmiarze zakresu robót podstawowych i 

pomocniczych dla wykonania kompletności zamówienia. Szczegóły przedmiotu zamówienia przedstawi 

załączony przedmiar robót, który stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty. Wykonawca udzieli 

gwarancji na okres min. 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Roboty objęte umową należy wykonać 

zgodnie z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

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: 23.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.400,00 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych o wartości min. 100.000,00 zł każda. Do wykazanych pozycji 

muszą być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za 

najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia 

warunku tj. co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem robót 

wykończeniowych o wartości min. 100.000,00 zł każda. Do przeliczenia wartości 

określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), 

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące 

wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 



charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem 

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył 

Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada kierownika robót w specjalności budowlanej, który będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych 

warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, 

podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i 

okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

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;

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;

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;

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

Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż 

przedstawiony w złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej 

ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.namyslow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za 

zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 

godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, 

ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.

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


