
Jelcz-Laskowice: Remont utwardzenia placu przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach przy ul. 

Świętochowskiego 1 z wykonaniem kanalizacji deszczowej 

Numer ogłoszenia: 79393 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 

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: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach , Ul. 

Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 71 318 20 41, faks 71 318 20 

41. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: psp1-jelcz-laskowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont utwardzenia placu przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Świętochowskiego 1 z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

utwardzenia placu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr1 w Jelczu-Laskowicach oraz chodników 

w obrębie działki szkolnej nr 52/2 AM 48 i 53 (droga) w obrębie ewidencyjnym Laskowice, gmina 

Jelcz-Laskowice powiat oławski oraz wykonanie kanalizacji deszczowej powierzchni utwardzonej z 

przyłączeniem rur deszczowych spustowych.Zakres prac: ściągnięcie nawierzchni placu wykonanej 

z płyt betonowych- trylinki oraz płyt betonowych 50x50, utwardzenie placu kostką betonową o 

grubości 8cm/6cm oraz hodników kostką betonową gr. 6 cm, rezygnacja z części utwardzenia , 

plantowanie, obsianie trawą, zagospodarowanie terenu zielonego wokół placu i na placu, remont 



bocznych schodów wejściowych, remont wyłazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obszarze 

wymiany utwardzenia, wykonanie prawidłowego podłączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej ( likwidacja, przyłączenia do kanalizacji deszczowej)7) wyburzenie części 

podestu do zaplecza kuchni,8) wykonanie izolacji płyt betonowych i części ściany sali 

gimnastycznej, zasypanie części utwardzenia i obsianie trawą 9) wykonanie przyłącza kanalizacji 

deszczowej wraz ze studzienkami zbiorczymi, kratkami studzienki rewizyjnej i odwodnieniem 

liniowym, wykonanie podłączenia rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia 

podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3, 45.23.21.30-2. 

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: 30.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 zł. 

(słownie: trzy tysiące pięćset złotych).Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób 

przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 

93958500072005020001080002 w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub 

gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych,3) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

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 stawia szczegółowych warunków 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli wykonawcy wykażą,że wykonali co 

najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni o wartości co najmniej 30 

000,00 zł i co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej 

o wartości co najmniej 15 000,00 zł 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli wykonawcy wykażą, że dysponują osobą, 

która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane 

(kierownik budowy) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacji sanitarnej 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli wykonawcy wykażą,że są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł 

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: 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz ofertowy z załącznikami, stosowne pełnomocnictwa 



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 - gwarancje - 5 

IV.2.2) 

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

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 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 

zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: -siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : 

powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar 

,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski 

żywiołowej. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian 

wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w 

szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może 

być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 

niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy:-siły wyższej tj. zdarzenia 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia- wykrycie instalacji, urządzeń ukrytych nieujętych w 

dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, 

a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.- konieczność 



przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,- opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, 

w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących 

wykonanie przedmiotu umowy.- wystąpienia istotnych z punktu widzenia terminu realizacji umowy( 

co Wykonawca wykaże), uzasadnionych błędów projektowych uniemożliwiających realizację robót- 

rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych 

przepisów odrębnych.2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: a) zmiany 

rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie 

parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny, b) 

konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w 

przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem zamówienia, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, 

warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu 

zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania 

zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany 

materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wprowadzenia 

uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub reprezentanta inwestora , w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 

umowy. f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, 

nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem 

eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych 

przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. 3) Zmiany danych podmiotowych 

Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), 4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT 

wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy 

czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 5) 

Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze 

skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu 

ofertowego; 6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego;7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 8) 

Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony 



Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 9)W przypadku, kiedy w umowie znajdują się 

oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze 

względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania 

tych błędów.10)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem 

nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), 

z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: psp1-jelcz-laskowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny, ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice ( sekretariat ). 

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

ofert: 01.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, ul. W. Witosa 41, 

55-220 Jelcz-Laskowice ( 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 

 
 


