Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:

www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Pyrzyce: Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego w
budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w
Pyrzycach.
Numer ogłoszenia: 153282 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji oświetlenia
wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja instalacji
oświetlenia wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach:. - prace demontażowe
- wykonanie instalacji elektrycznej, - montaż opraw oświetleniowych i wyłączników ZAKRES PRAC:
2.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE Należy zdemontować oprawy oświetleniowe istniejące wraz z
osprzętem elektrycznym. 2.2. ZASILANIE Zasilanie nowoprojektowanych rozdzielni
bezpiecznikowych R1 - R9 i RP należy realizować przewodem YDY 5x6mm2 z istniejących tablic
bezpiecznikowych. Przewody układać jako podtynkowe w ścianach budynku. 2.3.ROZDZIAŁ

ENERGII ELEKTR., TABLICE BEZPIECZNIKOWE Rozdział obwodów oświetlenia podstawowego i
awaryjnego projektuje się za pomocą rozdzielni R1 - R9 i RP. Obudowy rozdzielni R1-R9 wnękowe.
Obudowa rozdzielni RP natynkowa IP44. W tablicach przewidziano zabezpieczenia obwodów
włącznikami nadmiarowo-prądowymi typu S 301 B 2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OBWODY
OŚWIETLENIOWE Instalację wykonać przewodami YDYp (750 V) o przekroju 1,5 mm2 układanymi
w tynku, z osprzętem wtynkowym. Wyłączniki montować na wys. 1,40 m lub wg. potrzeb. Typy i
rodzaje opraw oświetleniowych podano na rysunkach. W celu zapewnienia oświetlenia awaryjnego
zaprojektowano oprawy typu Aw - w trybie awaryjno-użytkowym. Oprawy posiadają własne źródła
zasilania i zapalają się po zaniku napięcia podstawowego. W sanitariatach, pom. socjalnym, wc,
instalację wykonać jako wtynkową z osprzętem pyłochronnym, bryzgoszczelnym. Projektuje się też
asymetryczne oprawy doświetlające tablice. Montaż należy wykonać na wieszakach dostosowując
ich długość i odległość tablicy wg. potrzeb poszczególnych pomieszczeń i miejsca posadowienia
tablicy. Wszystkie oprawy oświetleniowe zaprojektowano jako energooszczędne. Oprawy
jarzeniowe winny posiadać elektroniczne układy stateczników ze źródłami światła typu T5. Oprawy
żarowe ze świetlówkami kompaktowymi 18 i 26 W. Typy opraw i barwę źródeł światła podano na
rysunkach. Montaż opraw oświetleniowych należy prowadzić wg. wyliczeń natężenia oświetlenia.
Ciągi obwodów układać w bruzdach na ścianach korytarzy z odejściami do poszczególnych
pomieszczeń. Na rysunkach zaznaczono pomieszczenia stołówki, kuchni i pomieszczeń
piwnicznych, w których przewidziano tylko wymianę opraw oświetleniowych i źródeł światła, bez
wymiany oprzewodowania. Zaznaczono również obszary budynku nie objęte tym opracowaniem.
Uwaga: wszystkie prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowaniu
Gimnazjum Publicznego (w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i innych aktywności odbywających się na
terenie Gimnazjum) W koszt zadania należy wliczyć ponadto: 1) koszt zabezpieczenia budowy, 2)
ustanowienie kierownika budowy (posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne elektryczne w zakresie
eksploatacji i dozoru instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV), 3) koszt energii
elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do realizacji zadania..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-3.
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: 30.06.2014.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium
dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych PLN. 3.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu,
przelewem na rachunek bankowy: w BGŻ Nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją
wadium - Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w
Pyrzycach:. w ramach zadania - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w
Pyrzycach. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach
bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2013-04-15,
sposób przekazania: dołączyć do oferty 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed
terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu,
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium
wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej
kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W
przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie
odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. W zakresie wadium obowiązują
uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
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 dokonuje szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania warunku będzie weryfikowana na podstawie oświadczenia, że wykonawca
spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej głównej
roboty budowlanej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmującej
wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, o wartości nie mniejszej niż 200
000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena
spełniania warunku będzie weryfikowana na podstawie oświadczenia, że wykonawca
spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia: a) osobą przewidzianą do pełnienia
funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, niezbędne do pełnienia funkcji kierownika
budowy oraz b) osobą posiadającą kwalifikacje elektryczne w zakresie eksploatacji i
dozoru instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, potwierdzone świadectwem
wydanym przez komisje kwalifikacyjne,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia na wartość, 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),

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;
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.
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;
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;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy. Parafowaną umowe.

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. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W taki przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z
zastrzeżeniem art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może mieć również miejsce w
następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, b) w przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji
zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) w
przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę uchwałodawczą w trakcie trwania umowy,
wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, d) w
przypadku wprowadzenia robót zamiennych w miejsce robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej, e) w przypadku konieczności wydłużenia terminu z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miejski ,
Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce, pokój nr 262 - II pietro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce,
Pokój nr 133 - sekretariat.
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

