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

www.piwjedrzejow.boo.pl/ 

 

Jędrzejów: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH 

PRZEBUDOWIE OGRODZENIA TERENU POWIATOWEGO 

INSPEKTORATU WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. 

GŁOWACKIEGO 16 

Numer ogłoszenia: 219351 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie , ul. Głowackiego 16, 28-300 

Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3861181, faks 0-41 3865405. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piwjedrzejow.boo.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

POLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE OGRODZENIA TERENU POWIATOWEGO INSPEKTORATU 

WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. GŁOWACKIEGO 16. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ogrodzenia Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego 16 zakres robót obejmuje: demontaż starego i wykonaniu 

nowego, stałego ogrodzenia terenu wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.34.20.00-6, 77.21.14.00-6. 
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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: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający w tym zakresie wymaga, by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym 

okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu 

min. 100 mb ogrodzenia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający w tym zakresie wymaga, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje personelem 

posiadającym uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia lub pisemnym zobowiązaniem 

innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających 

uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, Wyżej wymagane 

uprawnienia winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 

2006r., poz. 578 z późn. zm.)., a w przypadku osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane winny być to uprawnienia 

równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa. 

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. 
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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;  

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 
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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) 

formularz ofertowy , kosztorys ofertowy 

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:  
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków: 1) zmiany terminu realizacji 

zamówienia, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze 

względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania 

miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę 

wyższą np. pożar, zalanie itp. 2) wydłużenie terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez 

producenta/Wykonawcę; 3) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu przedmiotu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności 

urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji 

zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów; 4) aktualizacje rozwiązań 

projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 5) zmiany 

kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania stron w 

sprawach związanych z realizacją zamówienia), ze względów losowych, zdrowotnych lub innych; 6) zmiany 

podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku 

zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców; 7) obniżenie 

ilości/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia 

obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany; 8) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwe jest dokonanie zmian 

postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 9) zmiany stawki podatku VAT w 

przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym w odniesieniu 

odpowiednio do całości lub części zamówienia, przy czym wartość brutto określona w umowie jest 

wartością stałą. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.piwjedrzejow.boo.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWY 

INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE ul. Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów- sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 

godzina 09:30, miejsce: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE ul. 

Głowackiego 16 28-300 Jędrzejów- sala konferencyjna. 

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 
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