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Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach , ul. Konstytucji 3 Maja 5, 

95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 46 874 47 99, faks 46 874 47 99. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-malarskie w 

pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie prac malarskich pomieszczeniach klas lekcyjnych w ilości 14 szt. w tym 

3 sale komputerowe, korytarza i klatek schodowych w budynku szkolnym Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 polegających na : 1) wykonaniu 

prac malarskich w wytypowanych klasach oraz na korytarzu na II piętrze oraz na klatce schodowej 

o łącznej powierzchni przeznaczonej do malowania 2.653,80 m2, oraz wymianę wykładziny 

podłogowej na powierzchni 84,985m2. 2) przestawieniu wskazanych przez Zamawiającego mebli 

oraz zabezpieczeniu foliami malarskimi szaf, podłóg, projektorów multimedialnych i innych 

składników wyposażenia znajdujących się w pomieszczeniach, 2. Szczegółowy zakres prac określa 

przedmiar robót i dokumentacja techniczna . Inne wymagania odnośnie wykonania przedmiotu 

http://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/


zamówienia - wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy 

maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót na rzecz Zamawiającego. - 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem na 

okres minimum 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania protokołu odbioru końcowego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.43.21.21-8. 

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: 14.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg metody spełnia-nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie - minimum trzy najważniejsze roboty budowlane. 



Za trzy najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uzna prace polegające na 

wykonaniu robót malarskich w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót co 

najmniej 20.000,00 zł każdy - uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Aby umożliwić 

Zamawiającemu ocenę spełniania powyższego warunku, Wykonawca winien przedstawić 

takie najważniejsze wykonane roboty, które charakteryzują się określonymi powyżej 

cechami i są istotne dla Zamawiającego z punktu widzenia przyszłej realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od 

Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentu pn-wykaz robót budowlanych- 

na zał. nr 5 do siwz oraz załączonych 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 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg metody spełnia-nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg metody spełnia-nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg metody spełnia-nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg metody spełnia-nie spełnia 

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: 

 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;  

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;  

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;  

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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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



Dokumenty dodatkowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający informację, czy Wykonawca 

należy-nie należy do grupy kapitałowej. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie. 2) Informacja o okresie gwarancji na przedmiotowe roboty (zawarta na formularzu oferty 

lub w odrębnym dokumencie) 3) Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom (zawarte na formularzu oferty lub w odrębnym dokumencie) 

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 5) Oryginalne 

zobowiązanie (lub inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) podmiotu, oddającego 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy) 6) Wykonawca, 

który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jest zobowiązany do 

przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 5. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości z zastrzeżeniem zapisów rozdziału X pkt. 1 lit. c. i pkt 4 Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku składania oferty 

wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze 

wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty (wspólnie lub oddzielnie) w 

sposób określony w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 

Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 



oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zastrzega 

sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub 

wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo 

zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 2.W szczególności Zamawiający ustanawia 

następujące warunki umożliwiające zmianę i zakres treści umowy: a) wystąpienie warunków 

atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie usług w 

umówiony sposób, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych 

terminów umownych. b) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 

umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zmiana dokonana w tym trybie nie 

może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 4. Strona występująca o zmianę 

umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek 

o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 

Zamawiającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach , 95-060 Brzeziny, ul. 

Konstytucji 3-go Maja 5. w sekretariacie.. 



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

27.06.2013 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Brzezinach , 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. w sekretariacie.. 

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 

 


