
Stegna: Wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych

w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie

 ul. Morska 11, 82 - 103 STEGNA

Numer ogłoszenia: 301787 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Morska 11, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, 

tel. 055 2478384, faks -55 2478205.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydworgdanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowo - 

modernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie, ul. Morska 11, 82 - 103 

STEGNA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych : 1) Modernizacja dźwigu 

osobowego 2) Remont balkonów 3) Wykonanie zabudowy meblowej w pokojach mieszkalnych 4) 

Modernizacja sali kawiarnianej i sali marmurkowej 5) Remont schodów zewnętrznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.31.00-5, 42.41.61.00-6, 

39.14.30.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: Warunki ogólne: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, 

poz.1658, z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz. 560 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 171,poz.1058, 

zwanej dalej ustawą Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się o wspólnie udzielenie 

zamówienia niniejszy warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 2. Wykonawca 

nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 1-9 oraz ust 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców z 

wyjątkiem obowiązku wniesienia wadium. Warunki podmiotowe szczegółowe, jakie muszą 

spełniać Wykonawcy: 3. Potencjał ekonomiczno - finansowy: - Dysponuje własnymi środkami 

finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile 

środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i /lub dostępem do linii 

kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN. - Posiada aktualną polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000 PLN. Przed podpisaniem umowy 

przedstawi polisę OC na wartość nie niższą niż cena ofertowa, - Posiada przychody ze 

sprzedaży netto w ostatnim roku obrotowym 2007 w wysokości nie mniejszej niż 1.200.000 

PLN. 4. Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi 

osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do 

zajmowania stanowiska muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem 

budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006r. Nr 156 poz. 

1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę 

członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz 



urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym 

architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.): 

I. Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie jako kierownik 

budowy. 5. Doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował 

( rozpoczął i zakończył ) jako wykonawca zamówienie o charakterze i złożoności podobnej 

do przedmiotu zamówienia tzn.: - przynajmniej jedną oddzielną realizację polegającą na 

remoncie i modernizacji obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 500.000 PLN. - 

przyjemniej dwie realizacje polegające na remoncie i modernizacji. W przypadku 

Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1, 3 Wykonawcy mogą spełniać 

łącznie. W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa 

ilość Wykonawców niż określona w pkt IV. 1.2) Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób 

oceny spełniania tych warunków: 1. Potencjał kadrowy W ramach tego warunku oceniane 

będą: kwalifikacje kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów ( o 

min. parametrach wskazanych w pkt III.2.4.I oraz III.2.4.II na których pełnili funkcje 

kierownika budowy lub kierownika robót. Maksymalnie 40 pkt. Kwalifikacje za 3 roboty - 10 

punktów ;za 4 roboty - 15 punktów; za 5 i więcej robót - 20 punktów. 2. Doświadczenie W 

ramach tego warunku oceniana będzie ilość realizacji ( rozpoczął i zakończył ) przez 

wykonawcę w ostatnich 5 latach kompleksowych kontraktów ( o min. parametrach 

wskazanych w pkt III.2.5 ). Maksymalnie 60 punktów, po 20 punktów za każdy rodzaj robót.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie 

Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2. 

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, 3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru 

Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 



ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 5. Aktualne 

informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6. Aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca 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, 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca 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, 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz 5 - 

7 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9. Jeżeli w kraju pochodzenia 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt 8 oraz w pkt 4., zastępuje się je 

dokumentem/dokumentami zawierającym/i oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 1-9 

sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem 

sporządzonym przez tłumacza i potwierdzone przez Wykonawcę. Zdolność ekonomiczna i 

finansowa - wymagane dokumenty: 10. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada 



podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje własnymi 

środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub 

innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i / lub ma 

dostęp do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN., wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 11. Sprawozdanie finansowe lub inny 

dokument, potwierdzające, że Wykonawca posiada przychody ze sprzedaży netto w ostatnim 

roku obrotowym 2007 w wysokości nie mniejszej niż 1.200.000 PLN. Jeżeli sprawozdanie 

finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 

rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku 

wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres 2007 r. , a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy, 

którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku, 12. Ważną polisę 

lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000 PLN oraz oświadczenie 

potwierdzające, że przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na wartość nie niższą niż cena ofertowa oferty. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy, 

którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku. Zdolność techniczna 

- wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat - 

poprzedzających termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia - robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach 

uczestnictwa w punkcie III.2.5, z podaniem ich wartości , parametrów powierzchni użytkowej 

i/lub kubatury budynku, miejsca realizacji i innych potwierdzających spełnienie warunku 

parametrów oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. listy referencyjne, 

protokoły odbioru), że roboty te zostały wykonane należycie- zgodnie z pkt opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Powyższe dokumenty 

muszą potwierdzać należyte wykonanie robót. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie. 13. 

Wykaz osób na stanowiskach kierowniczych, które będą wykonywać zamówienie lub będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, 



wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nich czynności. 14. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać 

zamówienie, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia. Wykonawca winien do 

wykazu osób przewidzianych do zajmowania stanowisk od I do III określonych w punkcie 

III.2.4 warunków szczegółowych podmiotowych załączyć kopie odpowiednich uprawnień 

budowlanych wraz z wpisami w drodze decyzji ( zaświadczeniami) do centralnego rejestru 

GINB oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu 

powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane oraz aktualnym 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 

578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ( zależnie od zakresu 

obowiązków) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, 

przedkładają te dokumenty, zgodnie wymaganiami określonymi w punkcie III.2.4 warunków 

szczegółowych podmiotowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie. 15. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie a/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z 

treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 

zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i 

odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. b/ Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. c/ Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy 

cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić 

Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą 



szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.nowydworgdanski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy 

Społecznej ,82-103 Stegna ul.Morska 11.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

12.11.2008 godzina 12:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 82-103 STEGNA UL.MORSKA 

11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


