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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica , Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ms.agh.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach 
MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w 
pełnej sprawności technicznej- KC-zp.272-605/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywanie drobnych prac 
budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania 
obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. W skład Miasteczka Studenckiego AGH rozciągającego się 
na obszarze około 16 ha wchodzi m.in. 20 domów studenckich zamieszkałych przez około 9.000 studentów. Zakres 
robót obejmuje m.in.: 1) malowanie emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami 
przygotowawczymi, 2) wykonywanie drobnych prac elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych 3) naprawę posadzek z 
wykładziny PCV, 4) wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem, 5) naprawę poszycia 
dachów, obróbek blacharskich, rynien, spustów, kominów, 6) naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z 
płyt kartonowo-gipsowych, 7) naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 8) demontaż 
starych i układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych, 9) naprawę podłoży i posadzek z płytek 
ceramicznych, 10) remont sanitariatów . 11) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 12) naprawę uszkodzonych 
elementów infrastruktury Miasteczka Studenckiego Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, o których 
mowa powyżej, a które on musi przyjąć do realizacji. 1. Koszty zleconych robót rozliczane będą na podstawie 
oddzielnych zleceń, po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysów opartych na KRN uwzględniających 
zaoferowane ceny jednostkowe materiałów i stawką roboczogodziny. 2. Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania 
umowy, nie może przekroczyć wartości 270.000 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest udzielić pełnej (materiały, 
robocizna) gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata. Uwagi ogólne 1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert, 2. Przedmiotowe roboty będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego 
stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie ważności umowy. 3. Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego 
przedstawiono w załączniku nr 9, 4. Wykonawca musi zrealizować zlecenie w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, Ilości robót przyjęte w poszczególnych elementach składowych (załączniki 11 i 12 do SIWZ) 
przedmiarów stanowią wartość szacunkową i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższe 
prace zlecane będą następującym trybem: 1. Zamawiający określi każdorazowo zakres robót dla wskazanego obiektu; 2.
Wykonawca sporządzi kosztorys na wskazany zakres robót, który podlegać będzie akceptacji zamawiającego; 3. Po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiający zleci przedmiotowy zakres robót. Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe na 
prace konserwacyjne i remontowe do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku 
prac wymagających szybkiej interwencji i pilnej naprawy Wykonawca wykona kosztorysy i przystąpi do realizacji robót
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca winien udzielić 
pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.76.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.26.19.00-
3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

http://www.ms.agh.edu.pl/


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.
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

• Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał zamówienia łącznie na kwotę 200.000,00 złotych 
(brutto), w tym co najmniej jedno na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł, polegające na robotach 
remontowo-instalacyjnych, z podaniem 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; Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na 
podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj.: a) Osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej b) Osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności sanitarnej. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie 
dysponować, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne w grupie kwalifikacyjnej 
E. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez 
osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2008 r. nr 63, poz. 
394). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie 
załączonego do oferty wykazu osób - zał. nr 6 oraz oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku 
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 
oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

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; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za



świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty 2. Wypełniony dokument gwarancyjny 3. Kosztorys ofertowy (zawierający wycenione wszystkie 
pozycje) wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń zamiennych i równoważnych (o ile występują) 4. Pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik
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 - 80 
• 2 - Cena roboczogodziny brutto - 20 

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
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b. zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian 
opisanych w pkt.3) ; 2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a. siłą wyższą - 
rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, 
którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego 
organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, b. zmiany zakresu prac objętych 
niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.3), c. następstwem okoliczności leżących po 
stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać 
Zamawiającemu, d. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 3) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka 
może być spowodowaną: a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną: - zaprzestaniem 
produkcji, - udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy, - 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b. dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii 
pozwalających na: - zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy, - obniżenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, - uzyskanie lepszej jakości robót, - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji
w obiekcie; c. koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 



technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy; d. koniecznością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez 
Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają 
spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w 
zakresie osób. 5) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z 
należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu 
postępowania opisanego w § 7 niniejszej Umowy. 6) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany 
zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę 
prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej 
branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, b) wprowadzenie nowego 
podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy 
jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, d) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6 Jeżeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zmiany przewidziane w
Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.ms.agh.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat MS AGH przy ul. 
Rostafińskiego 7a 30-072 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 
08:30, miejsce: Sekretariat MS AGH przy ul. Rostafińskiego 7a 30-072 Kraków.
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


