
Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I
ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU

OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A WE WROCŁAWIU

Numer ogłoszenia: 166528 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z 
MPDz "OSTOJA" , ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3447802, 
faks 071 3447802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE WYMIANY I 
MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ 
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO 
INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO 
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A WE 
WROCŁAWIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na:wymianie i modernizacji 
instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją 
zestawu rozdzielczego instalacji c.o., w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górnickiego 37 we Wrocławiu, szczegółowo opisane w 
książce przedmiarów i dokumentacji projektowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości 
zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3, 45.23.30.00-9, 45.33.10.00-6, 
45.32.00.00-6.

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: 
30.08.2014.

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



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia przed upływem 
terminu składania ofert - wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia 
- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych 
przez Wykonawcę

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia 
- nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów, a w 
szczególności wykazu wykonanych w ciągu pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi zamówienia. Wykonawca winien wykazać co najmniej
dwie tego rodzaju roboty budowlane

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o cena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - 
nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych 
przez Wykonawcę

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o cena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - 
nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych 
przez Wykonawcę

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o cena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia - 
nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych 
przez Wykonawcę

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:



 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w  szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

 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;

 określenie  robót  budowlanych,  których  dotyczy  obowiązek  wskazania  przez
wykonawcę  w  wykazie  lub  złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach
budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie
roboty budowlane - instalacyjne, kanalizacyjne;

 wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 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;

 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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca:

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

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;



 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  ubezpieczenia  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;

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji  części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ostoja.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na stronie 
internetowej Zamawiającego, bądź w siedzibie przy ul. Stawowej 1 we Wrocławiu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.05.2014 godzina 12:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Stawowej 1 we Wrocławi


