
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.bip.powiatopolski.pl 

 

Opole: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, 
w celu poprawy efektywności energetycznej budynku 
Numer ogłoszenia: 41523 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 
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: Powiat Opolski , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 
77 54 15 101, faks 77 54 15 103. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku 
Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności 
energetycznej budynku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 
termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 na dz. Nr 
13/4, 13/7, 13/9 km. Opole w zakresie termomodernizacji ścian termomodernizacji dachu 
wraz z remontem i wymianą pokrycia, wykonaniem instalacji odgromowej, wymianą bram na 
podwórze i urządzeniem zielonego ogrodu. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja 
projektowa pn.: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 
Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, wykonanej przez Pracownię 
Audytorską inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27 - 400 Ostrowiec Św. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.. 

II.1.5)  



  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.26.00.00-7. 

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: 
31.10.2016. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w 
wysokości 15 000,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania 
ofertą. 

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 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonali jako główny Wykonawca co najmniej 1 robotę budowlaną o 
wartości min. 500 000,00 zł brutto, w podobnym zakresie tj. 
termomodernizacji budynku zawierającej w swoim zakresie ocieplanie ścian 
budynku oraz ocieplanie dachu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają 
warunek określony powyżej. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub 
będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie 
odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji 



niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz 
osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich 
kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanych przez nich prac, w tym: a. co najmniej jedną osobą posiadającą 
przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełnić 
funkcję kierownika budowy; b. co najmniej jedną osobą posiadającą 
przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 
która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Zgodnie z art. 26 ust 2 b Ustawy 
PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

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; 

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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 - Gwarancja - 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 zmian postanowień umowy w przypadku gdy: 
a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b) wystąpiły 
zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
dot. robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 
do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taką 
ilość dni jaka jest niezbędna do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego, c) 
zmianie uległy terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów określone w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowy, 
jednakże nie termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji 
określonej w § 11 ust.1 pkt. 2, d) zmianie uległy stawki podatku VAT, e) zmianie uległy 
nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem 
lub połączeniem z inną firmą. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być 
dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze str. 
internetowej jak wyżej , pod adresem: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 
(kancelaria) - po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 09.05.2016 godzina 11:30, miejsce: Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul 1 Maja 29 
(kancelaria, parter - pok. nr 4). 

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 

 


