
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.pm6.gliwice.blogspot.com/bip 

 

Gliwice: Budowa ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6, przy ul. Młodych 

Patriotów nr 10 w Gliwicach. 

Numer ogłoszenia: 114560 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016 

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: Przedszkole Miejskie Nr 6 , ul. Młodych Patriotów 10, 44-122 Gliwice, 

woj. śląskie, tel. 32 230 09 39, faks 32 230 09 39. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm6gliwice.blogspot.com 

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.pm6gliwice.blogspot.com/bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia na terenie 

Przedszkola Miejskiego nr 6, przy ul. Młodych Patriotów nr 10 w Gliwicach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

jest wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego o wysokości 1600 mm oraz wysokości 2200 

mm z dopasowaniem do istniejącego terenu - w wersji ocynkowanej i powlekanej poliestrem - 

panele wykonane z prętów zgrzewanych do rynienek z blachy (jak w dokumentacji projektowej), 

słupy wykonane z profilu 40x60 mm zamknięte zatyczką z tworzywa mrozoodpornego osadzonego 

w gruncie na głębokość ok.700 mm.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.42.11.47-6, 34.92.82.20-6. 

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: 

25.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

http://www.pm6.gliwice.blogspot.com/bip


FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości : 6.000,-zł (sł.: 

sześć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert tj. w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 23.05.2016 r. do godz. 9:30 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 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, z późn. zm.). 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je 

wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1050 1230 1000 0023 

5302 5865. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli wadium jest wnoszone w 

formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w Dziale 

Księgowości PM6, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. 6.Dokument w formie 

poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa 

wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda 

ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 3 i 4 

ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących 

po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

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 

• Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 

spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży w 

tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 

spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 



lat przed upływem terminu składania ofert, 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: - co najmniej 2 roboty o charakterze ogólnobudowlany, w 

tym związane z wykonywaniem robót ziemnych, fundamentowych lub konstrukcji 

stalowych. Faktyczna wartość wymaganej roboty budowlanej nie może być mniejsza 

niż 150.000,00 zł brutto.( wykaz robót - zał. nr 6) UWAGA! Zgodnie z art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi 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 wykonywaniu zamówienia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie 

spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za 

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, a mianowicie: - 1 osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień (wykaz osób zał. nr 8 do SIWZ) UWAGA! Zgodnie z 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• - nie dotyczy 

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: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

• 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 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; 

• 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; 

• 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; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

10 -11 ustawy - wystawione 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 - 99 

• 2 - Termin wykonania - 1 

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 

Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku: a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie 

po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wystąpienia 

siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i 

nadzór nad przedmiotem umowy oraz uczestniczących w wykonaniu zamówienia - po akceptacji 

zamawiającego d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych, e) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 

akceptacji przez Zamawiającego, f) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), g) 

możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, h) 

możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości 

robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny 

ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia, i) 

modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości 

jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 

ustawy PZP. j) możliwość zmiany zastosowanych materiałów w stosunku do zaoferowanych w 

kosztorysie ofertowym nie wymaga zmiany umowy i może nastąpić po pisemnej akceptacji 

projektanta i inspektora nadzoru przy bezwzględnym zachowaniu zasady, iż zaoferowane materiały 

muszą być co najmniej takie jak wymagane w dokumentacji projektowej pod względem jakości k) 

zmiana w zakresie przedmiotu umowy oraz w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia 

konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia l) wystąpienia robót 

dodatkowych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.pm6.gliwice.blogspot.com/bip 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole 

Miejskie nr 6 w Gliwicach, ul. Młodych Patriotów 10, 44-100 Gliwice. 

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

23.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Przedszkole Miejskie nr 6 w Gliwicach, ul. Młodych Patriotów 

10, 44-100 Gliwice, pok. nr 1. 

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 

 

 

 

 


