
Załącznik  nr 10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                                       ZP-200
Rzeczpospolita Polska 
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x
Dostawy

Usługi   

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia__________________________

Numer
identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Gmina Konopiska

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zdzisław Kowalik, Jarosław Mesjasz

Adres
Lipowa 5

Kod pocztowy 
42-274

Miejscowość
Konopiska

Województwo
śląskie

Telefon
(034)3282057

Faks
(034)3282035

Poczta elektroniczna (e-mail)
przetargi@konopiska.pl

Adres internetowy (URL)
www.konopiska.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. I.1  x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. I.1  x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. I.1  x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Modernizacja kotłowni koksowej na niskoemisyjną kotłownię węglową wraz z dociepleniem w Zespole Szkolna-
Przedszkolnym w Kopalni w gminie Konopiska

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja inwestycji obejmować będzie modernizację kotłowni koksowej na niskoemisyjną kotłownię węglową,
docieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

42-274 Konopiska, Kopalnia ul. Szkolna 2

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)

Główny
przedmiot

45.32.10.00-3

Dodatkowe
przedmioty

28.22.12.20-5
. . . -
. . . -
. . . -

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej  

NIE x TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   x    TAK   

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy) 

Realizacja inwestycji obejmować będzie modernizację kotłowni koksowej na niskoemisyjną kotłownię węglową,
docieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach    i/ lub w dniach   (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia / /  i/ lub zakończenia 30/12/2005  (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM 

5 000 zł 

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY  ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY

SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na modernizacji lub
remoncie 1 budynku użyteczności publicznej;  

 b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

III.2.1) Ocena spełniania warunków
Ocena dysponowania potencjałem technicznym i  organizacyjnym dokonana zostanie na podstawie ilości  należycie
zrealizowanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat (należy przedstawić w formie wykazu zawierającego nazwy i adresy
inwestycji,  opis  wykonanych  robót,  wartość,  nazwy  i  adresy  inwestorów)  o  wartości  min.  200  tyś  zł  brutto.
Wykonawca, który udokumentuje (w formie referencji  inwestora) największą ilość zadań (max. 30)  wykonanych z
należytą starannością otrzyma 100 pkt brutto - waga 100%. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą
ilość punktów stosownie według wzoru 

(100*Cb)/Cn= ilość punktów 
gdzie:
Cn – nawyższa ilośc wykonanych robót,
Cb – ilość robót rozpatrywanego wykonawcy,

III.2.2) Każdy z wykonawców składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien do  niego
dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia należy dołączyć:

• wykaz zawierający imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników
robót dla  przedmiotowego zadania  w branży budowlanej;  instalacyjnej  w zakresie  instalacji   cieplnych
wraz z ich uprawnieniami budowlanymi określonymi  przepisami Prawa Budowlanego.

• zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla ww. osób  potwierdzające ich przynależność
do izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej aktualnego na dzień
składania ofert;

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

4.  Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego  oddziału  Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne
lub zaświadczenia, 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 ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub  administracyjnego kraju pochodzenia  osoby w zakresie  określonym w art.  24  ust. 1  pkt  4-8 Prawa zamówień
publicznych – wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.
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6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art.24 ust.1 pkt  9 Prawa zamówień
publicznych – wystawiona  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

UWAGA: 
a) wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej  za

zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, w
innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze  wspólników musi złożyć
dokumenty wymienione w punktach od 3 do 6, a wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony x
Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia
w spisie BZP Nr  poz.    z / /  (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba   lub: Minimum   5 /   Maksimum   20
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) x Najniższa cena    
lub

     B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: 

1. _________________________________________________________ -  ____ %

2. _________________________________________________________ -  ____ %

3. _________________________________________________________ -  ____ %

4. _________________________________________________________ -  ____ %

5. _________________________________________________________ -  ____ %

6. _________________________________________________________ -  ____ %
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do / /   (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) _________________________________

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od
tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

30/09/2005 (dd/mm/rrrr)     

Godzina  10:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do   / /   (dd/mm/rrrr)     lub  miesięcy i/ lub  dni od
ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data   / /   (dd/mm/rrrr) Godzina  :  (gg:mm)

Miejsce _______________________________________________________________________________

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

NIE x TAK
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia_____________________________

V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 15/09/2005  (dd/mm/rrrr)
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