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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pilchowice.pl

Pilchowice: Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu
Gminy w Pilchowicach
Numer ogłoszenia: 413600 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, faks
032 2356938.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku
Urzędu Gminy w Pilchowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest wykonanie
budynku pod agregat prądotwórczy wraz z instalacją elektryczną i odgromową oraz dostawą agregatu o mocy80KW - 84KW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi z dokumentacja projektowa wraz z
przedmiarem robót (Załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 7
do SIWZ). Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia
techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy
Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców,
producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np.
dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie
ewentualne uzgodnienia 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na okres 5 lat
licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza
zlecania lub powierzania przedmiotu umowy Podwykonawcom. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót..
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.00.00-2, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2,
45.23.32.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.33.12.10-1, 45.42.11.31-1, 45.43.21.20-1,
45.43.22.10-9, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.31.73.00-5, 45.11.12.00-0, 45.31.53.00-4, 45.31.23.10-3,
45.31.12.00-2.
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: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót
budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie pomieszczeń przeznaczonych do zasilana
elektrycznego o wartości brutto co najmniej 150 000 zł każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: - kierownika budowy
posiadającego uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju z którego pochodzi osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności - kierownika budowy
posiadającego uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót elektrycznych do 1 kV lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju z którego pochodzi osoba, które w zakresie
objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w ww.
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specjalności. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co
najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie
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
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
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: najniższa cena.
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
. Zmiany skutkujące zmianą terminu wykonania zamówienia a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi
w szczególności: - klęski żywiołowe; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające
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prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) Zmiany
spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; c) Zmiany spowodowane
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; d) Odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub
instalacji; e) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie robót przez Zamawiającego; f) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi
niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g) Zmiany
związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu
realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badan
archeologicznych); h) Zmiany związane z odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z
nieterminowego i opieszałego postepowania tych organów lub podmiotów; i) Zmiany terminu z uwagi na
konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które maja wpływ na termin wykonania zamówienia; j) Skrócenie
terminu realizacji robót na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.pilchowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pilchowicach
ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok nr 4.
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
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