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

Będzin: Termomodernizacja budynku biblioteki w Będzinie
Numer ogłoszenia: 75982 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna , ul. Piłsudskiego 39, 42-500
Będzin, woj. śląskie, tel. 0-32 267 41 65, faks 0-32 267 41 45.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku
biblioteki w Będzinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remontowych w zakresie: kompleksowej
termomodernizacji budynku: -wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Docieplenie
elewacji metodą lekką, mokrą, z zastosowaniem płyt styropianu trudno zapalnego grubości 8 cm, 10
cm i 12 cm, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, -wykonanie izolacji termicznej stropodachu.
Docieplenie stropodachu z częściową wymianą pokrycia dachowego i odprowadzenia wód
deszczowych, -wymiana okien i drzwi zewnętrznych, -wymiana rynien, rur spustowych i obróbek
blacharskich, -wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach klubu i sali konferencyjnej,
-wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w wypożyczalniach, czytelniach i szatni, -wykonanie
wentylacji hybrydowej w pokojach biurowych, -wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania, z modernizacją węzła cieplnego, oraz wymianą grzejników c.o., -wykonanie instalacji
elektrycznej w zakresie zasilania węzła cieplnego i wentylacji wywiewnej, -wykonanie instalacji
odgromowej, -roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe niezbędne od realizacji
zadania, -roboty budowlane montażowe, termoizolacyjne i wykończeniowe zewnętrzne, oraz
wewnętrzne, -wykonanie pozostałych robót towarzyszących realizacji zakresu związanego z
termomodernizacją obiektu, -uporządkowanie terenu wokół budynku po zakończeniu robót.
Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową załącznik nr 8 do
SIWZ, specyfikacje techniczne załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiary robót załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA!!! 1.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do
realizacji robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy. 2.Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie,
którym będzie prowadzona inwestycja jest obiektem czynnym i będzie on zobligowany
zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i
bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz
Dyrektorem Biblioteki sposób i godziny prowadzenia robót tak, aby nie zakłócały ich pracy. Roboty
budowlane nie mogą wpłynąć na pogorszenie obsługi korzystających z budynku biblioteki oraz
1

funkcjonowania Biblioteki. Roboty mogą być wykonywane w dni robocze (poniedziałek - piątek) w
godz.6.00 - 22.00, w soboty w godz. 6 - 16. 3.Wykonawca zobowiązany będzie również do: a)
odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym zaplecza budowy dla
potrzeb własnych; b) zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych
z bezpieczeństwem na terenie budowy; c) naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa
drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót; d) ponoszenia w okresie
realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem
zamówienia; 4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić
zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj .z
2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z
2010r. Dz U .Nr 185,poz 1243 ze zm.). Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny
w zakresie wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach. 5.Wykonawca zobowiązany na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania uzgodniony z osobą
wskazaną przez Zamawiającego. 6.Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany
jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z
normami obowiązującym i przepisami. 7.W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę,
można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same
zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
innych urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to
konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane
dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi
stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze
strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. 8.Przy wykonywaniu robót
należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 07 lipca 1994r. z ( Dz. U. nr 24 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami). 9.Nie
przewiduje się odzysku materiałów pochodzących z demontażu sieci i okien do ponownego
wykorzystania. Obowiązkiem wykonawcy jest do zabezpieczenia złomu stalowo - żeliwnego
pochodzącego z demontażu instalacji c.o. oraz z demontażu okien aluminiowych. Złom winien być
zabezpieczony przez Wykonawcę, przekazany do składnicy złomu w obecności przedstawiciela
Zamawiającego. Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży złomu są należnością Zamawiającego.
10.Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej (wersja
papierowa i elektroniczna) obrazującej postęp realizacji robót, która winna stanowić załącznik do
przedstawianych Zamawiającemu faktur częściowych i faktury końcowej. 11.Wykonawca
przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania
odpadów) do unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień. Zakres rzeczowy zamówień uzupełniających:
45000000-7-Roboty budowlane, 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia, 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45260000 Roboty w zakresie
wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
45321000-3 Izolacja cieplna, 45410000-4 Tynkowanie, 45442100-8 Roboty malarskie,
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.42.11.00-5,
45.26.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu
obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do art.45 i następne ustawy Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ) w wysokości 30 000,00 zł ( słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien
przelać je na konto: nr 95 1050 1227 1000 0023 0085 6701 z dopiskiem Wadium na zadanie:
Termomodernizacja budynku biblioteki w Będzinie 3.W przypadku wniesienia wadium w formach
niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im.
Stefana Żeromskiego ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin w sekretariacie. 4.Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia
wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp.
8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12.Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
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Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
• Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na
podstawie złożonego oświadczenia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wymaga się wykazania robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże dwie roboty o minimalnej wartości brutto 1 500 000,00 zł
każda. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie termomodernizacji budynku (w
tym wymiana stolarki okiennej i modernizacja systemu grzewczego i docieplenie
ścian). Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych
polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polskie złote według Tabeli
kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
wszczęcia postępowania. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w pkt 1 niniejszej części polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp to 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). Wykonawcy wspólnie
tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (wystarczającym będzie, jeżeli dokumenty te
złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to
będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu ). Dokumenty mogą być
przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na
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podstawie złożonego oświadczenia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 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. Warunek
dysponowania zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie
minimum 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w pkt 1 niniejszej części polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp to 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). Wykonawcy wspólnie
tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (wystarczającym będzie, jeżeli dokumenty te
złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to
będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu ). Dokumenty mogą być
przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł, 2.Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada 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 o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. Jeżeli kwoty w
dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona ich przeliczenia na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut
obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1
niniejszej części polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp to 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). Wykonawcy wspólnie tworzący jeden podmiot
mogą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
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postępowaniu (wystarczającym będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z
Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie
warunków udziału w postępowaniu ). Dokumenty mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• 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
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według
druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo
w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym
rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Uproszczone kosztorysy
ofertowe podpisane przez Wykonawcę sporządzone zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi
załącznik nr 6 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadkach niżej przewidzianych dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą
zamawiającego. 2.Zmiany te mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę.
3.Zmiany, o których mowa w pkt. 1, mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2)
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aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany producenta
urządzeń lub wyposażenia, 4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót
budowlanych, 5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6) zmiany
ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że
wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 7) zmiany technologii
wykonania robót, 4.Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3 , wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona
inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
informacją- o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez zamawiającego. 5.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3, jest
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1)opis propozycji zmiany,
2)uzasadnienie zmiany, 3)obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie,
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na
harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6.Zmiany, o których mowa w pkt. 3, mogą zostać
dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1)obniżenia kosztu
wykonywania robót lub kosztu eksploatacji(użytkowania) obiektu, 2)poprawa wartości lub
podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3)zmiana obowiązujących przepisów,
4)podniesienie wydajności urządzeń, 5)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
6)usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7)opóźnienia , utrudnienia, zawieszenia robót lub
przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi
zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,
8)zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub
skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 9)siła
wyższa. 7.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt. 5 ppkt 3, w przypadku gdy
zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robót, stanowi projekt zmiany, o którym mowa w ust. 5, oraz: 1)kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania
przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i
materiałów zaproponowanych przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD
dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, 2)kalkulacja uproszczona
sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót
budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót
budowlanych. 8.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania
umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami
ponosi wykonawca. 9. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień
wynikających z: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej
( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni
niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, -przeszkód
technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin
wykonania robót, -wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez
inspektora nadzoru, -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -zlecenia zamówienia dodatkowego lub
uzupełniającego. 10.Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić w
przypadku: -utraty uprawnień, -śmierci, długotrwałej choroby lub nieobecności lub innych zdarzeń
losowych, -ustanie stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami. 11.Zmiana
wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od
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towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.biblioteka.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska i
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin
tel.fax 32 267 91 34.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana
Żeromskiego ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
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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