
Pszczyna, dnia 29.04.2020r. 

 

 

OGŁOSZENIE  

 

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

„Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

w Pszczynie – Łące 43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64 – etap IV, V i XIII" 

nr sprawy DGR 1/R/2020 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r poz2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  

43 – 200  Pszczyna ul. Zdrojowa 64 
tel. 32 210-30-17  fax 32 210-58-64 

adres e-mail: sekretariat@pszczyna.zpisd.gov.pl 
 
 

Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa elewacji części budynku ZPiSdN w 
Pszczynie – Łące. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

 
Wykaz oświadczeń i dokumentów: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XII SIWZ i w 
terminie wskazanym w rozdz. III SIWZ:  
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał  
 
2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg 
wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał  



 
b) wykaz robót budowlanych wykonanych 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, 
wg wzoru określonego w Załączniku nr  4 do SIWZ, 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, 
 
Wymagana forma dokumentów: 
- wykaz robót budowlanych – oryginał, 
- dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia 
poświadczona "za zgodność z oryginałem"  
 
Dowodami, o których mowa wyżej są: 
 
1) poświadczenie, 
 
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1) 
 
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 
do SIWZ, 
 
Wymagana forma dokumentu - oryginał, 
 
 
3. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu wykazania przez Wykonawcę 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: 
 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Wymagana forma dokumentu - oryginał  
 
b) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 
 
Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona "za zgodność z 
oryginałem" zgodnie z opisem w rozdz. VII pkt 2 SIWZ 
 
 
 



 
4. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 
 
a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. IV SIWZ; 
 
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; 
 
Kryteria oceny ofert: 
 
a) CENA - 60 %  
b) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 20 % 
c) OKRES GWARANCJI - 20% 
 
Terminy, warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, zakres robót, wykaz oświadczeń i dokumentów dostępne są na stronie 
ZPiSdN www.pszczyna.zpisdn.gov.pl lub w sekretariacie ZPiSdN w wersji 
papierowej. 
 
Termin składania ofert – 15.05.2020r. 
 
- w sekretariacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie – 
Łące  do godz. 9.00 
 
Termin otwarcia ofert – 15.05.2020 r. j.w. o godz. 9.15. 
 
Wszelkich informacji udziela osoba odpowiedzialna merytorycznie pod nr tel. 
32/210317 w. 21 
 
 


