
 

                  
Nr spr. G18/ZP/04/2009 

O G Ł O S Z E N I E   O  OR G A N I Z A C J I 

P R Z E T A R G U   N I E O G R A N I C Z O N E G O 
 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18, im. I. J. Paderewskiego ul. Angorskiej 2 ogłasza przetarg 

nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 im. I. J. 

Paderewskiego przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie 

CPV  

45000000-7 

 

Nieprzekraczalny termin wykonania całości robót – 30.10.2009 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia prac 

związanych z wymianą c.o. i ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji do 10.10.2009 r. przy czym termin 

zakończenia prac w salach lekcyjnych i na korytarzach do 18.09.2009 r. 

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone kwalifikacją wstępną. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców. 

Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł w terminie do dnia 07.08.2009 

roku do godz. 11
00

 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18, im. I. J. Paderewskiego ul. Angorskiej 2. 

Wadium wnoszone może być w jednej z form podanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18, im. I. J. Paderewskiego ul. Angorskiej 2, sekretariat. 

Opłata za specyfikację (w przypadku przesłania za zaliczeniem pocztowym lub przy zakupie w siedzibie 

Zamawiającego) wynosi 150 zł. 

Adres strony internetowej na której jest udostępniona nieodpłatnie siwz  -  

 - www.gim18.srv.pl 

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18, im. I. J. 

Paderewskiego ul. Angorskiej 2, sekretariat. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2009 roku o godz. 11
00

.  

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2009 roku o godz. 11
30

 w siedzibie Zamawiającego w Sali 9 (czytelnia). 

 

Kryteria oceny ofert: 

1) Cena brutto  – 100 % 

Z tytułu kryterium ceny Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia;  

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu  

 



 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie określonej w 

Części VII SIWZ: 

A. Formularz oferty o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz. 

B. Parafowany wzór umowy, jako akceptacja jej treści i warunków wg załącznika Nr 3 do siwz. 

C. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 6, a w 

szczególności zgodnie z przedmiarami robót, które stanowią integralną część dokumentacji projektowej. 

D. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: do siwz 

1. w celu potwierdzenia warunku, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, zamawiający żąda: 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 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 wniosku; 

2. w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 

a) wykazu: 

- 2 robót dotyczących termomodernizacji budynków w czynnych obiektach użyteczności publicznej o 

wartości nie mniejszej niż po 800.000 zł. brutto każda;  

- 2 robót dotyczących wykonania instalacji centralnego ogrzewania w technice rurociągów spawanych w 

placówkach oświatowych (w tym 1 w czynnej placówce oświatowej) o wartości nie mniejszej niż po 

300.000 zł. brutto każda, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz winien zawierać m. in. zakres 

wykonywanych robót, miejsce realizacji, wartość brutto zamówienia, datę wykonania robót, nazwę 

Zamawiającego (wzór stanowi załącznik Nr 4 do siwz). Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje lub inne dokumenty); 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakres wykonywanych przez nich czynności – wzór stanowi załącznik Nr 5 do siwz. Wykonawca musi 

udokumentować (wskazać w załączniku Nr 5 do siwz) iż dysponuje min.: 

- 4 ekipami monterskimi w tym 2 spawaczami hydraulicznymi z aktualnymi książeczkami spawacza, 4 

monterami z świadectwem kwalifikacji montera oraz 2 pomocnikami instalacyjnymi; 

- 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej z uprawnieniami dozoru i 

eksploatacji; 

- 9 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności budowlanej w tym 1 ekipą malarską (3 osoby). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu przed podpisaniem umowy do dokumentów 

potwierdzających, że Wykonawca dysponuje pracownikami - takich jak: umowy zlenia, umowy o dzieło, 

potwierdzenie z ZUS o liczbie zatrudnionych pracowników itp. 

 

c) uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. W przypadku wniosku 

składanego wspólnie przez kilku Wykonawców, uprawnienia budowlane musi posiadać tylko 1 kierownik 

budowy dla danej specjalności. 

d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. 

3. w celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: 

a) polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. w celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda: 

a) oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru 

określonego w załączniku Nr 2 do siwz; 

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków 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;  



 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku; 

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosku; 

f) potwierdzenia wniesienia wadium. 

 

E. Harmonogram robót. 

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady spełnia/nie spełnia. 

 

Termin związania ofertą – 30 dni. 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

Oferent przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium.  

 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zostaly opisane we wzorze umowy w § 6 ust.12-17. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Warunkiem zawarcia umowy będzie posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej (deliktowej i kontraktowej) od prowadzonej działalności gospodarczej na cały czas trwania 

robót. Suma ubezpieczenia gwarancyjnego ogółem w wysokości min. 1.000.000,- zł.  

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


