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

Zgorzelec: Budowa Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego
Zgorzelec/Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen - etap 1 (zaprojektuj i
wybuduj)
Numer ogłoszenia: 112159 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu , ul. Bohaterów II AWP 8A,
59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 77 13 139, faks 75 77 13 694.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fcwp.zgorzelec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Europejskiego Centrum EdukacyjnoKulturalnego Zgorzelec/Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen - etap 1 (zaprojektuj i wybuduj).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych oraz zagospodarowania terenu, wyposażenia
obiektu w stałe elementy wnętrz, pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z
wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego dla zadania p.n.: Europejskie
Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen - etap I, oraz przekazanie
obiektu do użytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Zakres prac oraz robót składających się
na przedmiot umowy: 1) zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowej Europejskiego Centrum
Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen w oparciu o Program funkcjonalnoużytkowy (załącznik do OPZ nr 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U z 2012 Poz. 462), w tym m.in. sporządzenie:
projektu budowlanego wielobranżowego, projektu zagospodarowania terenu , projektu wykonawczego
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wielobranżowego w tym projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia (stałego i ruchomego) uwzględniającego
konieczne rozwiązania materiałowe ze względu na spełnienie funkcji Europejskiego Centrum EdukacyjnoKulturalnego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, innej
dokumentacji nie wymienionej wyżej, a niezbędnej do prawidłowej realizacji robót budowlanych i przekazania
obiektu do użytkowania, uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz prawomocnego pozwolenia na
budowę, pełnienie nadzoru autorskiego 2) wykonanie robót budowlanych obejmujących następujący zakres:
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec składającego się z dwubryłowego budynku : część 2-kondygnacyjna
oraz część 4-kondygnacyjna z tarasem widokowym, renowacja istniejącego pomnika, parking dla autobusów,
samochodów osobowych i zadaszonych miejsc dla rowerów, drogi dojazdowe i ciągi pieszo-jezdne, ścieżki
edukacyjne, zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, obiekty małej architektury, oświetlenie terenu oraz
wykonanie robót towarzyszących, do których należy zaliczyć między innymi: roboty rozbiórkowe istniejącej
nawierzchni z płyt betonowych, karczowanie wraz z wycinką: krzewów i zagajników, dostawa oraz montaż tablicy
pamiątkowej - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uszczegółowieniu Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, wykonanie instrukcji użytkowania obiektu i instrukcji ochrony p.poż.
wraz z wykonaniem pełnego oznakowania p.poż. i wyposażeniem obiektu w sprzęt gaśniczy, dostawa i montaż
systemu oznakowania wszystkich pomieszczeń (tabliczki z nazwami i numerami pomieszczeń, tablice informacyjne
wejściowe i piętrowe), dostawa i montaż akcesorii łazienkowych (lustra, podajniki papieru toaletowego i do rąk,
dozowniki mydła, kosze na śmieci), uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz bezwarunkowego
pozwolenia na użytkowania.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.20.00.00-0, 45.21.00.00-2.
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: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 150.000 PLN słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
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
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na budowie /przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego (należącego wg
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klasyfikacji PKOB do jednej z grup: 121, 122, 123, 126) wartości robót minimum 7.000.000,00 PLN
netto każda, z czego jedna inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ocena
spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego
oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW. (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć
będzie wszystkich Wykonawców łącznie). W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu 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 powyższym przypadku do oferty należy załączyć
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
dysponuje: a) Kierownikiem Projektu, posiadającym:-doświadczenie jako Przedstawiciel
Wykonawcy/Kierownik Zespołu/Koordynator/ Kierownik Projektu przy koordynacji/zarządzaniu prac
związanych z realizacją minimum jednej inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie
obiektu kubaturowego (należącego wg klasyfikacji PKOB do jednej z grup: 121, 122, 123, 126) o
wartości robót minimum 7.000.000,00 PLN netto realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj - co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi- wykształcenie
wyższe techniczne b) Kierownikiem budowy, posiadającym:- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578 z późniejszymi
zmianami) należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),- co najmniej 5 letnią
praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień,- doświadczenie w kierowaniu minimum jednej
inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego (należącego wg
klasyfikacji PKOB do jednej z grup 121, 122, 123, 126) o wartości robót minimum 7.000.000,00 PLN
netto c) Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi

2013-06-14 10:46

4 z 10

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11...

zmianami) należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), - co najmniej 5 letnią
praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień, - doświadczenie w kierowaniu robót
budowlanych polegających na budowie /przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego (należącego
wg klasyfikacji PKOB do jednej z grup: 121, 122, 123, 126) o wartości robót minimum 7.000.000,00
PLN netto d) Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych wydane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z późn. zm.)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), - co najmniej 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od
dnia uzyskania uprawnień, - doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych polegających na budowie
/przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego (należącego wg klasyfikacji PKOB do jednej z grup:
121, 122, 123, 126) o wartości robót minimum 7.000.000,00 PLN netto e) Kierownikiem robót
drogowych, posiadającym:- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej
upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych wydane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)
należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), - co najmniej 5 letnią
praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień, - doświadczenie w kierowaniu robót
budowlanych polegających na budowie/przebudowie dróg, placów, parkingów; Osoby, wymienione
powyżej w ppkt. a - e, muszą posiadać znajomość języka polskiego, w stopniu, umożliwiającym
swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. O ile ten warunek, nie jest spełniony, Wykonawca
obowiązany będzie zatrudnić, na swój koszt, tłumacza języka polskiego, przez cały okres realizacji
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umowy. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie
złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów IDW .W przypadku, gdy Wykonawca polega
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 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
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 3.500.000 PLN, oraz b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3.500.000 PLN
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie); W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie
według zapisów IDW. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach kredytowych 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. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na
podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów IDW
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;
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;
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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;
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, 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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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
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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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna Oferta winna zawierać: a)
formularz Oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW; b)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według Załącznika nr 2 do niniejszej
IDW; c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone
według Załącznika nr 3 do IDW; d) 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, dat i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów, określających czy roboty te
zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, sporządzony według Załącznika nr 4 do IDW e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli 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 informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według Załącznika nr 5 do IDW wraz z oświadczeniem,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; f) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy
Wykonawca polega na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do niniejszej IDW; g) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert; h) opłacona polisa, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; i) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub 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
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; j) aktualne zaświadczenie
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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 Ofert; k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 Ofert; l) aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; m) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 oraz pkt. 11 ustawy Pzp, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; n) aktualną informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania Ofert; o) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzone
według Załącznika nr 7 do IDW; p) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez
notariusza); r) dowód wniesienia wadium s) wypełnioną tabelę ceny ryczałtowej sporządzoną według Załącznika nr
8 do IDW; t) parafowany wzór umowy

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 zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty wykonawcy, na podstawie
określonych poniżej warunkow:1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i usług (VAT),
zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT. 2) termin
realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na ktore Zamawiający bądź Wykonawca nie mogł mieć
wpływu: a) zmiany terminow wykonania umowy z powodow niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że
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wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osob trzecich albo
właściwych organow, b) zmiany terminow wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych
zdarzeń nadzwyczajnych jak rownież wyjątkowo niesprzyjających warunkow atmosferycznych nie pozwalających
na dochowanie parametrow technologicznych i jakościowych realizowanych robot, c) zmiany terminow wykonania
umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian
wynikających z konieczności wykonania robot niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
d) zmiany terminow wykonania umowy w wyniku rezygnacji z wykonania części robot objętych zamowieniem,3)
konieczności zmiany osob, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, rezygnacja i inne.4) konieczności
wprowadzenia zmian adresowych, osob do reprezentowania itp. 5) w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisow prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamowienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.fcwp.zgorzelec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 218 I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013
godzina 12:00, miejsce: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8,
59-900 Zgorzelec, pok. nr 218 I piętro.
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: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 -2013.
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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