
   

 ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,  630O613,6300614 e-mail   zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ROZBUDOWA/ZPTarnów/2012
 NA ROZBUDOWĘ  BUDYNKU  ZAKŁADU  POPRAWCZEGO  O BUDYNEK 

WARSZTATÓW  I  SALI GIMNASTYCZNEJ  WRAZ Z  PARKINGIEM 
PODZIEMNYM  I  PRZEWIĄZKĄ   W  TARNOWIE  

       PRZY  UL. KLIKOWSKIEJ 101

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zakład Poprawczy
Ul. Klikowska 101

33-100 Tarnów
Tel. 014/63-00-612

Fax. 014/63-00-612 w. 108

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:

http://www.z  akladpoprawczy.tarnow.pl/przetargi.html  

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia, 
z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

ROZBUDOWA  BUDYNKU  ZAKŁADU  POPRAWCZEGO  O BUDYNEK  WARSZTATÓW  I  SALI
        GIMNASTYCZNEJ  WRAZ Z  PARKINGIEM  PODZIEMNYM  I  PRZEWIĄZKĄ   W  TARNOWIE  
        PRZY  UL. KLIKOWSKIEJ 101

DANE LICZBOWE:
Powierzchnia zabudowy: 315 m2
Powierzchnia użytkowa : 701,16 m2
Kubatura: 6256. m3

Szczegółowy zakres i wielkość przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych !

http://www.zakladpoprawczy.tarnow.pl/przetargi.html
mailto:zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 10 dni od dnia podpisania umowy
Termin ukończenia:  32 miesiące od dnia podpisania umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

1.    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie budynku kategorii
obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI (zgodnie z załącznikiem do
ustawy Prawo Budowlane) dopuszczonego do użytkowania o powierzchni
użytkowej minimum 700 m2 i wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
     wykonania zamówienia:

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności:

1) konstrukcyjno - budowlanej,

2) instalacyjnej  w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych 
elektroenergetycznych

oraz co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie: na stanowisko Kierownika Budowy (co najmniej 
zakres uprawnień (1)) oraz na stanowiska Kierowników Robót (zakresy uprawnień (2),
(3) w przypadku wskazania Kierownika Budowy bez któregoś z tych uprawnień).
Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej 
izby samorządu zawodowego. W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 
1994 roku, tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane wymagane będą 
uprawnienia bez ograniczeń.
Osobami, o których mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:



a) Wykonawca osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie średnie przychody netto ze sprzedaży 
w kwocie co najmniej 2.000.000,00 PLN, (tzn. suma przychodów z ostatnich trzech lat 
obrotowych dzielona przez ilość pełnych lat obrotowych), w tym w ostatnim roku 
obrotowym przychody netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 2.000.000,00 PLN;

b) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 500.000,00 PLN;

c) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.

2.  Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie 
spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 
wymienionych 
w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. 
warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem oferty.

VIII. Informacje na temat wadium:

Zamawiający wyznacza wadium w wysokości 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych 
00/100)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie łączna cena – 100%.

2. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:
Cn      - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb      - cena oferty badanej (rozpatrywanej) nie podlegająca odrzuceniu
100     - wskaźnik stały
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą 
ilość punktów.

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

X.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ulicy 
Klikowskiej 101 w terminie do 08.05.2012 włącznie  do godz. 12.00

XI.  Termin związania ofertą:
    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert, 



XII.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie wprowadza dynamicznego systemu zakupów

XIV.  Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja 
elektroniczna

Zamawiający nie wprowadza aukcji elektronicznej

XV.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych 

     Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej portalu
     Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2012

                 Tarnów, dnia 23.04.2012
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