
Jelcz-Laskowice: Dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny 

podłogowej PCV wraz z cokolikiem w pomieszczeniach budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach 

Numer ogłoszenia: 134351 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie , Aleja 

Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 71 318 12 10, faks 71 318 12 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: psp2jl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i ułożenie na gorąco 

wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem w pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i ułożenie na 

gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem 1. sala lekcyjna nr 13 parter IV-VI - około 

67m² 2. sala lekcyjna nr 17 parter IV-VI - około 51m² 3. pomieszczenie nr 16 gabinet terapeutyczny 

- około 18m² 4. pomieszczenie nr 44 gabinet pielęgniarski - około 18m² 5. pomieszczenie nr 38 

szatnia - około 18m² W zakres usługi ułożenia wykładziny na gorąco wchodzi: Przygotowanie 

podłoża: - zerwanie starego podłoża (wykładzina PCV i płytki PCV) - naprawa pęknięć i uszkodzeń 

na powierzchni podłogi (zszywanie podłoża + żywica epoksydowa) , - skuwanie i szpachlowanie 

ścian pod cokoły, - gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, - wylanie masy 



samopoziomującej o grubości 7-10 mm - szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu 

usunięcia nierówności - położenie wykładziny PCV , - wykonanie cokolika ( wywinięcie wykładziny 

na ścianę na wysokość 10 cm) - spawanie na gorąco złączy wykładziny,( do spawania arkuszy 

wykładziny podłogowej stosowany sznur spawalniczy z PCV),. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 przewiduje się wykonanie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia 

podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 45.40.00.00-1. 

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: 26.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonacwcy wykażą że wykonali co 

najmniej 2 roboty budowlane w zakresie ułożenia wykładziny podłogowej PCV na gorąco 

o wartości co najmniej 50 000,00 zł 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy przedstawią 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, na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł. 

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; 

 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. 

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; 

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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Formularz ofertowy z załącznikami, stosowne pełnomocnictwa 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - gwarancje - 5 

IV.2.2) 



  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 

zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: -siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, - 

rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez 

Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych 

przepisów odrębnych. 2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby 

Wykonawcy (adresu), 3) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie 

podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota 

podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 4) Zmiany, polegające na 

ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i 

decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości 

wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego; 5) Sposobu 

rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 6) Zmiany zakresu 

części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 7) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: 

za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy 8)W przypadku, kiedy w 

umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie 

jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla 

wyeliminowania tych błędów. 9)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem 

nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), 

z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: psp2jl.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny, ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice ( sekretariat ). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, ul. W. Witosa 41, 

55-220 Jelcz-Laskowice ( sekretariat ). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od 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 

 
 


