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Sucha Beskidzka: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka - modernizacja
oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych (część II)
Numer ogłoszenia: 148844 - 2015; data zamieszczenia: 18.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka , ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,
tel. 033 8742341, 8749544, faks 033 8742266.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka - modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach
oświatowych (część II).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
II etapu robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach Zespołu Szkół Szkoła
Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola
Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje w szczególności: - mechaniczne wykucie bruzd dla
przewodów wtynkowych - 94 m, - ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach - 94 m, - demontaż opraw
oświetleniowych (świetlówkowych i żarowych) - 178 szt., - montaż opraw oświetleniowych typu LED (wraz ze
źródłem światła) - 182 kpl., - wykonanie robót towarzyszących, - wykonanie wszelkich niezbędnych prób,
sprawdzeń i pomiarów, - wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie
z dokumentacją projektową i przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Zamówienie jest
dofinansowane z Programu Operacyjnego (PL04) Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.31.11.00-1.
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: 28.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp
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:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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)
Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 0.9
2 - Gwarancja jakości i rękojmia za wady - 0.1
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 dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana istotnych postanowień (w tym również terminu realizacji zamówienia) zawartej umowy
może nastąpić ze względu na: 1) zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 2) zawieszenie przez
Zamawiającego wykonania zamówienia, 3) wystąpienie siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, 4) zmianę sposobu finansowania zadania przez Zamawiającego, 5) konieczność zmiany nazwy
zadania, 6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy, 7) zmianę osób reprezentujących strony
umowy, 8) wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót zgodnie z
wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ lub technologią robót, 9) wystąpienie okoliczności mających wpływ
na realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego
pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub znacznie utrudnione, 10) zmianę stawki podatku VAT
przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy wynikającą ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić na pisemny wniosek jednej ze stron i przy akceptacji
drugiej strony. Wniosek winien zawierać uzasadnienie konieczności dokonania zmiany istotnych postanowień
zawartej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suchej
Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka pokój nr 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina
11:00, miejsce: Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka pokój nr 23
(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: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej:
www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego. W związku z możliwością
pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający
zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu
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
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