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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl/ochronka_III_etap 

 

Jasło: Rozbudowa budynku Ochronki w Szebniach - Etap III 

Numer ogłoszenia: 63260 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasło , ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4436669, faks 013 4436635. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku 

Ochronki w Szebniach - Etap III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola. W pierwszych dwóch 

etapach inwestycji wykonano m.in. częściową rozbiórkę magazynu, wzmocnienie 

istniejących fundamentów, dobudowę ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropu nad 

tymi pomieszczeniami, a także wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem oraz izolację 

stropu budynku ochronki. Trzeci etap obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną, częściową wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, roboty malarskie, posadzkarskie i wykończeniowe, a także wykonanie 

wentylacji mechanicznej z doprowadzeniem ciepła do nagrzewnic, wykonanie instalacji 

sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Szczegółowy zakres robót 

określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót, będące załącznikami do SIWZ. Wszystkie materiały budowlane muszą 

mieć wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do 

wszelkich nazw handlowych użytych w dokumentacji projektowej należy stosować zasadę 

/lub równoważne/. UWAGA! Przedłożoną do SIWZ dokumentację techniczną należy 

zastosować wyłącznie w części odpowiadającej przedmiarowi robót stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty związane z utylizacją 

materiałów pozyskanych z rozbiórki.. 

II.1.5)  

http://download.jaslo.bip.krosoft.pl/ochronka_III_etap


  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 

45.40.00.00-1. 

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: 

15.07.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane 

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 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o wskazanie do wykonania niniejszego zamówienia osoby na stanowisko 

kierownika robót instalacyjnych, stale obecnego na placu budowy podczas 

wykonywania robót instalacyjnych wraz z informacjami na temat jego 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień 

budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia. Osoba na wymienione 

stanowisko winna posiadać wykształcenie techniczne, doświadczenie zawodowe 

na stanowisku kierownika robót wentylacyjnych przy realizacji przynajmniej 

jednego zadania w tym zakresie, posiadać uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

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 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - okres gwarancji - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: download.jaslo.bip.krosoft.pl/ochronka_III_etap 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Jasło 38 - 200 Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 208. 

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

ofert: 05.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Gmina Jasło 38 - 200 Jasło, ul. Słowackiego 4, 

pok. 208. 

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 
 


