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       Sandomierz, dnia   29  czerwca 2017 roku 

 

OGŁOSZENIE 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późń. zm., zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”) 

 
na 

 

wykonanie zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof.  Z. Strzeleckiego w Sandomierzu”. 

 

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  

 

101994 – 2017 dnia 29 czerwca 2017 roku. 

 

1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

w Sandomierzu; z siedzibą 27-600 Sandomierz ul. Słowackiego 37. 

 

2. Tryb zamówienia: 

Przetarg nieograniczony. 

 

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a także inna konieczna dokumentacja 

umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zstio.pl oraz na 

stronie internetowej organu prowadzącego bip.powiat.sandomierz.pl  

 

4. Przedmiot zamówienia: 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego 

w Sandomierzu  - I etap część B i II etap. Planowaną inwestycję Zamawiający realizuje 

dwuetapowo. 

 I etap inwestycji w części A został zrealizowany. W dokumentacji projektowej 

kolorem niebieskim zaznaczono wykonaną część A i etapu inwestycji, która jest 

wyłączona z niniejszego przetargu. 

4.2 Zakres robót obejmuje wykonanie: 

4.2.1 instalacji elektrycznej rozdzielczej  w I etapie – część B; 

4.2.2 instalacji elektrycznej odbiorczej w II etapie przebudowy polegającej 

na wymianie  istniejącej aluminiowej instalacji w układzie sieci TN-C 

na miedzianą w układzie TN-S a w szczególności: 

Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

1) montaż linii zasilających rozdzielnic sal RS; 

2) demontaż istniejących obwodów w miejscach wymiany i tam gdzie jest 

to konieczne; 

3) demontaż istniejących wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd; 

4) instalację oświetleniową; 

5) instalację gniazd wtykowych 230 V – montaż nowych instalacji elektrycznych 

oświetlenia i gniazd; 

http://www.bip.zstio.pl/
Ogłoszenie%20o%20przetargu.doc
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6) prace kontrolno-pomiarowo- rozruchowe; 

7) prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji; 

8) roboty malarskie po wymianie instalacji, niezbędne uzupełnianie tynków. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie i w sposób                                          

szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z normami 

i obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

4.3 Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu przebudowy instalacji, w celu 

zapoznania się z warunkami wykonania robót oraz aby uzyskał wszelkie istotne 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie 

dokonana na koszt własny Oferenta. 

4.4 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 w/w ustawy oraz 

postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 przedmiotowej ustawy. 

4.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej, 

na podstawie art. 24aa w/w ustawy. 

4.6 Przy wykonawstwie w zakresie instalacji elektrycznych należy uwzględnić następujące 

punkty: 

a) zastosowane materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie oraz posiadać aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, 

certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności; 

b) w trakcie prac montażowych instalacji i osprzętu należy zwrócić szczególną uwagę 

na prawidłowe mocowania do stelaży, konstrukcji wsporczych, punkty stałe, uchwyty; 

c) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym 

na każdym etapie, gdzie wymagana jest końcowa akceptacja; 

d)  prace remontowe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla pracowników Zespołu.  

4.7 Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania pomieszczeń pod wykonywane prace 

(przenoszenie mebli i sprzętu w miejsca wskazane przez Zamawiającego, zabezpieczenie 

sprzętu). 

Przedmiot niniejszego zamówienia szczegółowo opisany jest w załączonych do specyfikacji: 

opisu technicznego i rysunków budowlanych, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

5.  Lokalizacja inwestycji: 

Budynek główny Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu 

im. prof. Z. Strzeleckiego,  ul. Słowackiego 37. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

8. Termin wykonania zamówienia przedmiotowego: zamówienie winno być 

zrealizowane w terminie 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lecz 

nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku.  Najcięższe roboty winny być 

wykonane w okresie przerwy wakacyjnej. 

 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

9.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

zawodowej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 
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b)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie Nr 1 – Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

c) zdolności technicznej i zawodowej - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże: 

 odniesieniu do posiadanej wiedzy i doświadczenia, przedstawi wykaz wykonanych 

robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

a w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

przebudowie instalacji elektrycznej, wymianie/remoncie wewnętrznych instalacji 

elektrycznych zgodnej z dokumentacją projektową, o wartości brutto minimum 

50.000,00 zł brutto każda  - Załącznik Nr 3 niniejszej specyfikacji. W przypadku 

składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 

Wykonawców; 

 w odniesieniu do potencjału technicznego, przedstawi wykaz narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami w  Załączniku Nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

W odniesieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

przedstawi wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami, 

co najmniej jedna z osób z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i energetycznych oraz posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w 

zakresie instalacji elektrycznej. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 

2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 65) – Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

9.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 24 ust.1 w/w ustawy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży oświadczenie Nr 2 – Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

9.3 udzielą minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj.  36 miesięcy. Zmawiający 

uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie Nr 3 – 

Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

9.4 spełnią warunki określone w SIWZ; 

9.5 Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 

złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 

udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz 

każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

art.24 ust. 1 ustawy . Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli 
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Wykonawcy złożą oświadczenie NR 1 i Nr 2 – Załącznik Nr 2 do niniejszej 

specyfikacji; 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik. 

9.6 posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9.7 posiadają dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot Zamówienia, 

z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł.; 

9.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

9.9 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

9.10  Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy. 

9.11  Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca 

przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu. 

 

10. Informacja na temat wadium: 

 

10.1 Zamawiający ustala wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 

i 00/100 złotych, dla każdej składanej oferty na wykonanie zadania. 

10.2 Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w terminie 

do 14 lipca 2017 roku do godz. 9:00. 

10.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

10.3.1 pieniądzu; 

10.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

10.3.3 gwarancjach bankowych; 

10.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

10.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1824, z późn. zm.); 

10.3.6  Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący 

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr rachunku:  77 9429 

0004 2001 0013 2323 0001 z dopiskiem: wadium do przetargu; 

10.3.7 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert; 
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10.3.8 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

10.4 Oferent, którego oferta nie została zabezpieczona wadium w wymaganej formie 

i terminie, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

10.5 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

10.6  Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z  art. 46 ustawy. 

 

11.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 
11.1 Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych 

kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie 

z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

11.2 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich podanych poniżej 

kryteriach. 

11.3 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

11.4 Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria (wskazane w tabeli poniżej), 

którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Lp. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium (w %) 

1.  „Cena”                60% 

2. Inne kryteria, w tym:      40% 

„Udział procentowy samodzielnego wykonania 

przedmiotu zamówienia” 

20% 

„Okres wykonania przedmiotu zamówienia”   8% 

„Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia” 

12% 

 

 

11.5 Zamawiający dokona oceny  ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Każda oferta może uzyskać  

0 – 100 punktów. 

11.5.1 Kryterium cenowe: „Cena” – waga 60% (liczba punktów łącznie: 60 ) – oznacza 

łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen 

poszczególnych składowych zamówienia.  
Cmin 

C   = ----------------- x  60  

Cbad 
 

gdzie : 

C -(cena oferty) – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena; 

C min –  najniższa oferowana cena spośród badanych ofert   (ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu); 

Cbad – cena oferty badanej. 

 

11.5.2 Inne kryteria: waga 40%  (liczba punktów łącznie: 40 )  

Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, ocena punktowa zostanie dokonana 

według poniższego podziału: 

a)    Kryterium: „Udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia” (maksymalna liczba punktów: 20)  - świadczy o stopniu samodzielności 

oferenta przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia – im większa samodzielność tym 

większe prawdopodobieństwo poprawnej koordynacji przy wykonywaniu 
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zamówienia. Wykonując samodzielnie większość robót budowlanych, Wykonawca ma 

realny wpływ na poprawne wykonanie zamówienia. Zamawiający wyznacza więc 

najniższy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienie przez 

oferenta na poziomie 50 %. Różnica między największym udziałem procentowym 

określonym przez oferenta a udziałem procentowym wyznaczonym przez 

Zamawiającego jest oceniania na 20 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę 

punktów obliczoną proporcjonalnie.  

b) Kryterium: „Okres wykonania przedmiotu zamówienia”  (maksymalna liczba 

punktów: 8) – świadczy o potencjale Wykonawcy – im krótszy okres wykonania 

zamówienia, tym większa możliwość szybszego korzystania z przedmiotu zamówienia 

i funkcjonowania szkoły. Zamawiający wyznacza najdłuższy okres wykonania 

zamówienia wynoszący 150 dni kalendarzowych od dania podpisania umowy. 

Określony przez oferenta okres może być krótszy od najdłuższego okresu co najwyżej 

o 30 %. Różnica między najdłuższym okresem wykonania zamówienia a najkrótszym 

okresem określonym przez oferenta jest oceniania na 8 punktów. Pozostali oferenci 

otrzymują  liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.  

c)  Kryterium: „Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia” 

(maksymalna liczba punktów: 12) – Zamawiający wyznacza najkrótszy okres 

gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia wynoszący 36 miesięcy.  Im 

dłuższy okres gwarancyjny, tym większe prawdopodobieństwo odpowiedniej jakości 

przedmiotu zamówienia. Maksymalny, punktowany okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy. 
Za każdy dodatkowy miesiąc okresu gwarancji ponad minimalny wymagany Zamawiający 

przyzna 0,5 pkt zgodnie z poniższą tabelą: 

Okres gwarancji od dnia 

podpisania końcowego 

protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń (w miesiącach 

kalendarzowych) 

Liczba miesięcy, o które 

wydłużono minimalny 

okres gwarancji 

G- liczba punktów 

przyznanych badanej 

ofercie w kryterium 

„Okres gwarancji jakości 

na wykonany przedmiot 

zamówienia” 
36 0 0 

37 1 0,5 

38 2 1 

39 3 1,5 

40 4 2 

41 5 2,5 

42 6 3 

43 7 3,5 

44 8 4 

45 9 4,5 

46 10 5 

47 11 5,5 

48 12 6 

49 13 6,5 

50 14 7 

51 15 7,5 

52 16 8 

53 17 8,5 

54 18 9 

55 19 9,5 

56 20 10 

57 21 10,5 

58 22 11 

59 23 11,5 

60 24 12 
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11.6 W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie 

z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert: 

 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego; 27-600 Sandomierz 

ul. Słowackiego 37 – sekretariat – pokój nr 1 na parterze w budynku głównym szkoły. 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2017 roku o godzinie 12:00.  
12.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

 

13. Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

     

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 

 

 


