
Bełchatów: Przebudowa części budynku socjalno - magazynowego, 

położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 w Bełchatowie, 

na potrzeby biurowe. 

Numer ogłoszenia: 179323 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o. , ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, faks 44 633 83 06. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku socjalno - 

magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 w Bełchatowie, na potrzeby 

biurowe.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia obejmuje w szczególności: 1.Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych 

-179,5 m2; 2.Wykonanie sufitów podwieszanych -147,5 m2; 3.Malowanie ścian na powierzchni 393,7 

m2; 4.Ułożenie płytek podłogowych gresowych na powierzchni 163,3 m2; 5.Ułożenie płytek z glazury 

na ścianach na powierzchni 63m2; 6.Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

przesuwnych, sterowanych automatycznie. Drzwi wewnętrzne szt. 1, zewnętrzne - 1 szt.; 7.Dostawa i 

montaż drzwi wewnętrznych pełnych wraz z ościeżnicami - 7 szt. 8.Dostawa i montaż okien - 4 szt.; 

9.Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką; 10.Wykonanie 46 m instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z podłączeniami do grzejników; 11.Montaż grzejników nowych wraz z 

zaworami termostatycznymi - 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym informacje 

dotyczące między innymi odbioru, płatności, rękojmi, gwarancji, itp., przedstawiony został w Części II i 

III SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-6, 

45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 

45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.44.21.00-8, 45.44.23.00-0. 

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: 31.10.2013. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN 

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 Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie 

minimum: 1.dwóch robót budowlanych, polegających na układaniu glazury, terakoty na 

powierzchni min. 100 m2, każda; 2.dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu 

ścianek działowych o powierzchni min. 100 m2, każda; 3.dwóch robót budowlanych 

polegających na wykonaniu sufitów podwieszanych o powierzchni min. 100 m2 ,każda; 

4.dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z podłączeniami do grzejników w budynku o powierzchni min. 100 m2 ,każda; 5.dwóch 

robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacyjnej w budynku o 

minimalnej kubaturze 300 m3 ,każda; Każde wykazane zadanie może jednocześnie 

potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest dysponowanie osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą: 1.co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia na stanowisku 

kierownika budowy, 2.uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien posiadać środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN. 

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;  

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

W wykazie należy podać najważniejsze roboty, tj. niezbędne do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w punkcie 8.1. IDW;  

 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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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.4.4) 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) 

Formularz oferty, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW 

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 

1. Zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy oraz załączników do Umowy, w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie 

przedmiotu Umowy, terminu realizacji Umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn: a) użycie przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 3.1 Umowy materiałów, urządzeń, rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; b) potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w 

dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust.3.1 Umowy; c) zaistnienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia mowy, przy dołożeniu należytej staranności; 3. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień 

wynikających z: a) działania siły wyższej, p. klęski żywiołowej; działania siły wyższej mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót (z wyłączeniem okresu kalendarzowej zimy). Fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy. b) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie 

były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć 

odzwierciedlenie w Dzienniku budowy. c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) 

wystąpienia sytuacji gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego ( o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego). W 

przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub 

postoju w ich prowadzeniu. 4. Zmiana podmiotu o którym mowa w § 18 Umowy może mieć miejsce 

pod warunkiem: a) przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami 

potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie rt. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907); b) przekazania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części 

zamówienia; c) przedstawienia Zamawiającemu umowy na roboty budowlane zawartej z podmiotem 

biorącym udział w realizacji części zamówienia. 5. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn 

umożliwiających dokonanie zmiany Umowy każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia 

do drugiej strony o zmianę Umowy. Wystąpienie o dokonanie zawierać winno: a) szczegółowy opis 

przyczyn uzasadniających zmianę Umowy; b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy; c) projekt 

zmiany Umowy. 6. Strona, która poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności o których mowa w 

niniejszym paragrafie zobowiązana jest niezwłocznie, w nie później niż w terminie 4 dni, poinformować 

o tym fakcie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany treści umowy winny być 

szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. 

7. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych zmian 

postanowień Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907). Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten 

sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do Umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik 

postępowania o udzielenie tego zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



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

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 

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

20.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Sp. z o.o., ul. Św. 

Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, Kancelaria Spółki p. 100. 

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 

 


