
 

 
 

Kraków: Usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz 

wykonywanie drobnych prac budowlanych - ZP/0332/2010 

Numer ogłoszenia: 144356 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 

 

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. , 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: Usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH 

w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac budowlanych - ZP/0332/2010. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, 

wykonywanie prac remontowych związanych z usuwaniem skutków awarii oraz innych drobnych prac 

budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie. W skład Miasteczka Studenckiego AGH wchodzi m.in. 20 

domów studenckich zamieszkałych przez około 9.000 studentów. Zakres robót obejmuje m.in.: - malowanie 

emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami przygotowawczymi, - wykonywanie 

towarzyszących drobnych prac elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych - naprawę posadzek z wykładziny 
PCV, - wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem, - naprawę poszycia dachów, 

obróbek blacharskich, rynien, spustów, kominów, - naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z 

płyt kartonowo-gipsowych, - naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych, - demontaż starych i 

układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych, - naprawę podłoży i posadzek z płytek 

ceramicznych, - remont sanitariatów . 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, zgodnie z 

zaoferowaną na formularzu ofertowym stawką roboczogodziny. 2. Łączna wartość w/w zleceń w okresie 

trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 240.000 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 8 do SIWZ 

4.Wykonawca musi zrealizować zlecenie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) 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.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

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

TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 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 
o Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, 

iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: zamówienia na łączną kwotę 

minimum 150.000,- zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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 
o Wykonawca winien dysponować osobami do sprawowania nadzoru posiadającymi: a) 

uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi b) aktualne członkostwo Izby Inżynierów Budownictwa 

dla osoby posiadającej uprawnienia wymienione w punkcie a. Ocenę spełniania warunku udziału w 

postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób - zał. nr 

5 oraz oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego: że umowa podlega unieważnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany 

ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy, b) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 

likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą 

być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których 

mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, 

uzasadnienie zmian. 

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 Miasteczka 

Studenckiego AGH , ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 
godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Miasteczka Studenckiego AGH , 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 

 

 


