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

 

Barczewo: Wykonanie przebudowy kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz zewnętrznej i 

wewnętrznej instalacji gazowej do kotłów w budynku warsztatów szkolnych oraz innych prac 

remontowych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie. 

Numer ogłoszenia: 172418 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Poprawczy w Barczewie , ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo, 
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0 89 514 84 61, faks 089 514 94 32. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpbarczewo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy kotłowni olejowej 
na kotłownię gazową oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do kotłów w budynku warsztatów 
szkolnych oraz innych prac remontowych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został 
podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz 
zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do kotłów w budynku warsztatów szkolnych w Zakładzie 
Popraw-czym w Barczewie. Przedmiotem zadania nr 1 jest przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię 
gazową oraz wykonanie instalacji gazowej do kotłów wraz z wymianą palników olejowych na gazowe w 
budynku warsztatów szkolnych. Zadanie nr 2 - Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i 
szkoły oraz w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie. Przedmiotem zadania nr 2 jest: 1) 
Wykonanie prac remontowych w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie: sekretariat, 
gabinet dyrektora, wydzielenie pomieszczenia dla wychowawcy, kuchnia, stołówka , schody wejściowe, 
2) Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły: sala dydaktyczno - matematyczna, 
korytarz w warsztacie, w.c. przy warsztatach, 3) Przebudowa boiska, 4) Zabezpieczenie boiska, 5) 
Wykonanie zabezpieczenia spacerniaka kratą oraz montażem bramy przesuwnej z furtką. Wykonawca 
może złożyć ofertę na jedno dowolnie wybrane zadanie lub na oba zadania.. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., stanowiących nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.21.00.00-
2, 45.42.10.00-4, 45.11.11.00-9, 45.42.00.00-7, 45.21.21.50-2. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 75. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Dla zadania 1: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni 

udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej 
polegającej na wykonaniu lub remoncie czy też przebudowie kotłowni o wartości roboty nie 
mniejszej niż 30 000 zł (brutto) w ramach jednego kontraktu (umowy). Dla zadania 2: W celu 
potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie (prze-
budowie, rozbudowie, remoncie, modernizacji) budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lip-ca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), o wartości roboty nie mniejszej niż 100 
000 zł (brutto) w ramach jednego kontraktu (umowy). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Dla zadania 1: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Dla zadania 2: O 
zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

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) 
Kosztorys ofertowy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie 
oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy 
wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia, w jakim charakterze podmioty te będą brały 
udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo (a). 

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: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w 
sprawie zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 1) Zmianie mogą 
ulec terminy realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) zlecenia robót dodatkowych lub 
zamiennych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, b) 
z innych przyczyn np. wstrzymania robót lub przerw w pracach zależnych od Zamawiającego, c) działania 
siły wyższej i niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, ze względów 
technologicznych, prowadzenie robót. W takim przypadku termin zakończenia robót zostanie przesunięty 
o czas, w którym roboty nie mogły być prowadzone, d) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu 
rzeczowego przedmiotu zamówienia, e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie 
wynikających z winy Stron umowy. 2) Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec skróceniu za 
zgodą Stron. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zpbarczewo.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Zakładzie 
Poprawczym w Barczewie ul. Wojska Polskiego 2.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  06.06.2014 godzina 15:00, miejsce: W Zakładzie Poprawczym w Barczewie ul. Wojska Polskiego 
2... 
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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz zewnętrzna i 
wewnętrzna instalacja gazowa do kotłów w budynku warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w 
Barczewie.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania nr 1 jest 
przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową oraz wykonanie instalacji gazowej do kotłów 
wraz z wymianą palników olejowych na gazowe w budynku warsztatów szkolnych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły oraz w budynku 
głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania nr 2 
jest: 1) Wykonanie prac remontowych w budynku głównym Zakładu Poprawczego w Barczewie: - 
Sekretariat, -Gabinet Dyrektora, - Wydzielenie pomieszczenia dla wychowawcy, - Kuchnia, - 
Stołówka, - Schody wejściowe 2) Wykonanie prac remontowych w budynku warsztatów i szkoły: Sala 
dydaktyczno - matematyczna, Korytarz w warsztacie, W.C. przy warsztatach, 3) Przebudowa boiska, 
4) Zabezpieczenie boiska, 5) Wykonanie zabezpieczenia spacerniaka kratą oraz montażem bramy 
przesuwnej z furtką.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 
45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.11.11.00-9, 45.42.00.00-7, 45.21.21.50-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 


