Przedmiotem zamówienia jest Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w
Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót poszczególnych branż
stanowiącymi załączniki do SIWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Budowa
kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie,
zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarami robót poszczególnych branż stanowiącymi załączniki do SIWZ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w RucianemNidzie. Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku kotłowni oraz przyłącza
sieci ciepłowniczej. Szczegółowy zakres prac: 1) roboty budowlane - budynek kotłowni: kubatura
obiektu 1.132,90 m3, powierzchnia zabudowy 251,64 m2, powierzchnia wewnątrz (użytkowa) 219,71
m2, ilość kondygnacji: 1, powierzchnia projektowanej komunikacji 200,00 m2; 2) wykonanie
przyłącza sieci ciepłowniczej; 3) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - budynek kotłowni; 4)
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - budynek kotłowni; 5) wykonanie instalacji
technologicznej kotłowni opalanej biomasą (głównie zrębami drewna) - budynek kotłowni; 6)
wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb ciepłej wody i wspomagania c.o. - budynek kotłowni; 7)
wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej - budynek kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia robót, po uprzednim
uzgodnieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z zasadami udzielania
dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu
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Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, wszelkie materiały i zasoby, które mają
być wykorzystywane do realizacji zamówienia powinny pochodzić z krajów określonych w art. 21 ust.
6 Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006
r. Zamawiający informuje Wykonawców o wymogu dostarczenia dowodu pochodzenia dostaw nie
później niż w chwili wystawienia pierwszej faktury. W przypadku materiałów i zasobów, których
jednostkowy koszt zakupu przekracza 5 000 euro świadectwo pochodzenia powinno zostać
wystawione przez właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami
określonymi we właściwych przepisach Wspólnotowych (Rozporządzenie Rady EWG nr 2913/92 z
dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny). W przypadku
materiałów i zasobów, których koszt jednostkowy zakupu nie przekracza 5 000 euro za wystarczającą
uznaje się deklarację dostawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0,
45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 50 000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub
kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w
formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9364 0000 2002
0840 0015 0002 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Piszu do dnia
18 września 2012 r. do godz. 1000. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia
przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu
należy złożyć razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium na
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wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą..
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca
winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, conajmniej
jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 złotych brutto,
polegającą na wykonaniu conajmniej jednego budynku, dopuszczonego do użytkowania
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o




Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem
kwalifikacji potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia, w tym co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową oraz po jednej
osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w poszczególnych niżej
wymienionych specjalnościach, posiadających doświadczenie zawodowe oraz
mogących samodzielnie sprawować te funkcje w budownictwie: a)Kierownik robót
budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjnobudowlanymi bez ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
zawodowe w sprawowaniu tej funkcji, b)Kierownik robót sanitarnych posiadający
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji bez ograniczeń
kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej
funkcji, c)Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania
robotami w zakresie instalacji bez ograniczeń kubaturowych oraz co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji, W odniesieniu do obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane
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oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie też
miała ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
 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


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 dla 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, 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
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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 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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) ofertę przetargową (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysami ofertowymi poszczególnych
branż (uproszczonymi), b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2
ustawy Pzp. c) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę(-y), które nie są
wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
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prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę(-y) podpisujące ofertę. d) propozycję podzlecenia
robót podwykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ) Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
korzystać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia z podwykonawców, wówczas zaznacza to na
powyższym załączniku i załącza go do oferty. e) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ)
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza korzystać przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia z zasobów innego podmiotu, wówczas na powyższym załączniku pisze NIE DOTYCZY i
załącza go do oferty. f) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający preferuje
harmonogram rzeczowo- finansowy w rozbiciu na dwa etapy, przy czym zaznacza się, że będzie to
dotyczyło zarówno etapów robót jak i płatności z nimi związanych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1. Cena - 90
2. Okres gwarancji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy [załącznik nr 10 do SIWZ]. 2.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: - w przypadku
braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, - wyjątkowo
niesprzyjających warunków atmosferycznych, - wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających
prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, - w przypadku zmiany w dokumentacji
projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 2) inne zmiany: jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu
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wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą
kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, - możliwa jest zmiana podwykonawcy lub
powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy po uprzednim
skutecznym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, - możliwa jest zmiana w przypadku
konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie
to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 3) Warunki dokonywania zmian: inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową
realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w
Piszu ul. Warszawska 1 12-200 PISZ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, 12200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 1.
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: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC)
2007-2013.
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

Dofinansowano ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013
7

