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Mokrsko: Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną 

w Ożarowie, Ożarów 1, gmina Mokrsko 

Numer ogłoszenia: 150442 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 

43 841 18 18, faks 43 886 32 77. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i 

termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną w Ożarowie, Ożarów 1, gmina 

Mokrsko. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie zadania : Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego 

z częścią mieszkalną w Ożarowie, Ożarów 1, gmina Mokrsko. W ramach przedmiotu 

zamówienia należy wykonać: - przebudowę punktu aptecznego, -przebudowę ZOZ, -zmianę 

konstrukcji dachu, - docieplenie ścian i wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji co i 

c.w.u., przebudowę wejścia głównego, - rozbiórkę schodów zewnętrznych i obudowę 

śmietnika, utwardzenie dojścia po rozebranych schodach, wymianę istniejącego zbiornika 

bezodpływowego na ścieki, - przebudowę technologii kotłowni. Zadanie będzie realizowane 

w dwóch etapach. I etap obejmuje :ZOZ (ścianki, stolarka okienna i drzwiowa, stolarka 

drzwiowa wew., warstwy wyrównawcze, posadzki, malowanie i okładziny), Punkt apteczny 

(ścianki, stolarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa wew., warstwy wyrównawcze, 

posadzki, malowanie i okładziny), instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, 

instalacja wod-kan c.w.u. , instalacja elektryczna. Pozostały zakres robót objęty niniejszym 

postępowaniem będzie realizowany w II etapie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te 

zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 

45.33.20.00-3, 45.33.12.10-1, 45.31.12.00-2, 45.21.13.50-7. 

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: 

31.07.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). 

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 

o posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu 

zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania (zakończenia a nie rozpoczęcia i 

zakończenia) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 

jednej roboty budowlanej polegającej na: ociepleniu ścian o powierzchni nie 

mniejszej niż 350 m2, oraz wymianie stolarki o powierzchni nie mniejszej niż 

70 m2 ,oraz wymianie dachu o powierzchni nie mniejszej niż 280 m2 i łącznej 

wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto. Przy czym roboty te mogły być 

wykonane na różnych budynkach. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a.osoba, która 

będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

b.osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : -

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba. -instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 

osoba. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie przedmiotu umowy, tj. a. posiadanie środków finansowych lub 

zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 500.000,00 zł 

b. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 zł. 

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 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 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 
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 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 

którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a. wypełniony Formularz Oferta 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b. kosztorysy ofertowe opracowane 

metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w 

punkcie 17 niniejszej specyfikacji. c. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis. 

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 
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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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór 

umowy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 9 -parter. 

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

ofert: 15.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7 -

parter. 

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 

 


