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Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony 

(  zamieszczone w BZP w dniu 24.07.2008r., nr ogłoszenia: 171034-2008 ) 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Raciborska 37 

40-074 Katowice 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi, 

prowadzonymi w ramach prac modernizacyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. 

Raciborskiej 37 w Katowicach 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45331200-8  

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 3 dni od dnia zawarcia umowy, data   zakończenia: 2009-

06-30 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Wadium: 13 500.00 zł (słownie:  trzynaście tysięcy pięćset 00/100 zł) 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w wersji papierowej w cenie 40,00zł brutto 

w Budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9 40-081 Katowice w pokoju 24. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:  

 

www.aspkat.edu.pl 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

 

• w zakresie proceduralnym:  

1 mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61. 

 

2 mgr Wioleta Płocharczyk-Gołąb - Kierownik Działu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-

61. 

 

3 mgr inż. Małgorzata  Grabowska - Specjalista ds.inwestycji  

tel. (032) 350-50-61. 

w zakresie merytorycznym: 

1 mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61 

 

2 mgr Wioleta Płocharczyk-Gołąb - Kierownik Działu Admin.-Gospodarczego  

tel. (32) 350-50-61 

 

3 mgr inż. Małgorzata  Grabowska - Specjalista ds.inwestycji  

tel. (032) 350-50-61 

 

 

Oferty należy składać Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Dąbrówki 9  

40-081 Katowice, pokój nr 2 do dnia 2008-08-18 do godz. 10:00. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i 

wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 
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Lp. Warunek do spełnienia Opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

wniosku: 

1. Wykonawca  musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Prawa 

zamówień publicznych tj: 

 

Złożone podpisane przez Wykonawcę 

oświadczenie zgodnie z art. 22  ust.1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych – na lub wg druku 

stanowiącego załącznik  nr 4 do siwz 

 1) Posiadać  uprawnienia do wykonywania 

działalności  objętej zamówieniem, w tym 

musi:  

 

2. � prowadzić działalność gospodarczą po 

uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. 

 

 

-Przedłożony aktualny odpis z właściwego rejestru 

albo aktualnego zaświadczenia  o wpisie do 

ewidencji działalności  gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert 

 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponować potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj.: 

 

3. � Wykonawca musi wykazać się należycie 

zrealizowanymi w okresie ostatnich pięciu 

lat zamówieniami, odpowiadającymi swoim 

rodzajem zakresowi stanowiącemu 

przedmiot zamówienia, w tym co najmniej 

realizacją dwóch robót budowlanych 

zbliżonym do zakresu zamówienia, tj. 

wykonania instalacji wentylacji 

mechanicznej lub klimatyzacyjnej 

wraz z montażem central w obiekcie 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 

1 000 m
2
. 

Przedłożony wykaz zrealizowanych robót 

budowlanych w zakresie instalacji wentylacji 

mechanicznej w okresie ostatnich pięciu lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty 

i miejsca wykonania; 

Wykaz należy sporządzić na druku lub wg 

załącznika  nr 9  do siwz i dołączyć do oferty 

wraz z posiadanymi referencjami i./ lub opiniami 

oraz protokołami odbioru. 

 

4. wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, posiadającymi co 

najmniej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnościach: 

�  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych wraz z obowiązkowym 

wpisem do izby inżynierów budownictwa 

i posiadanym ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej, 

� konstrukcyjno budowlanej do kierowania 

i nadzorowania robotami budowlanymi wraz 

z obowiązkowym wpisem do izby inżynierów 

budownictwa i posiadanym ubezpieczeniem 

od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Dla osób tych Wykonawca winien wykazać, że 

posiadają aktualny wpis do izby inżynierów oraz 

że posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

 

- Przedłożony wykaz osób przewidzianych do 

realizacji zadania, ich kwalifikacjach, 

doświadczeniu, uprawnieniach – na druku lub wg 

druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz, a dla 

osób uprawnionych do kierowania robotami 

budowlanymi w wymienionych w warunkach 

specjalnościach, dokumenty potwierdzające 

zdobyte doświadczenie w zakresie prowadzenia 

prac w budynkach wpisanych do rejestru 

zabytków, posiadane kwalifikacje, uprawnienia. 

- Przedłożona decyzja właściwego organu 

o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych oraz kanalizacyjnych jak również 

uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi, 

- Przedłożone aktualne zaświadczenie o wpisaniu 

do izby inżynierów budownictwa oraz 

posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej 
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5. wykazać się dysponowaniem przez  Wykonawcę 

odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym 

co najmniej sprzętem, urządzeniami i środkami 

transportu wymienionymi w załączniku nr 7 siwz 

Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie na 

druku lub wg druku stanowiącego załącznik nr 7 

do siwz. 

 3) Znajdować  się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, w tym: 

 

6.  Wykazanie się posiadanym ubezpieczeniem 

od odpowiedzialności cywilnej zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł 

 

Przedłożona polisa lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

na kwotę minimum 1.000.000 zł. 

7. 4) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24, tj.: 

 

Złożone podpisane Oświadczenie Wykonawcy 

zgodne z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – na lub wg druku stanowiącego 

załącznik  nr 5 do siwz oraz dokumenty 

wymienione w pkt. 8 tabeli. 

8. 1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania Firma nie wyrządziła szkody 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub też wyrządzona szkoda  

została dobrowolnie naprawiona do dnia 

wszczęcia postępowania; 

2. W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji 

oraz nie ogłoszono upadłości, lub 

w przypadku ogłoszenia upadłości zawarto 

układ zatwierdzony prawomocnym 

wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 

majątku upadłego; 

3. Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne lub uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Firma będąca;   

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką 

partnerską / spółką komandytową lub 

komandytowo-akcyjną / osoba prawną 
1
 

nie została / jej wspólnik / partner lub 

członek zarządu / komplementariusz / 

urzędujący członek zarządu 
*
 nie został(a) 

prawomocnie skazana(y) za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących 

prace zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne 

- Przedłożone aktualne zaświadczenie 

z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub 

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 
 

- Przedłożone aktualne zaświadczenie właściwego 

Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  

5. Wobec Firmy będącej podmiotem 

zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania 

się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary.  

6. Firma spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177). 
1
 niepotrzebne skreślić 

9. Warunki, jakie będzie musiała spełnić 

oferowana usługa: 

 

 1) Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji 

i rękojmi na wykonane prace oraz 

dostarczone i użyte do wykonania 

zamówienia materiały i urządzenia na okres 

co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru 

końcowego.  

Złożenie pisemnego zobowiązania przez 

Wykonawcę do udzielenia gwarancji i rękojmi na 

okres co najmniej 36 miesięcy – na lub wg druku 

stanowiącego załącznik  nr 11 do siwz. 

 2) Sporządzenie i przedłożenie w ofercie 

szczegółowego kosztorysu ofertowego 

Złożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego 

wykonania zamówienia 

 3) Sporządzenie i dołączenie do oferty 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji zamówienia z rozbiciem na etapy. 

Wykonanie i złożenie w ofercie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia 

 4) Wykonawca zastosuje do realizacji 

zamówienia materiały spełniające wymagane 

normy i posiadające certyfikaty 

 

Przedłożenie podpisanego przez Wykonawcę 

oświadczenia, że użyje do realizacji zamówienia 

materiałów, które spełniają wymagane normy 

i posiadają odpowiednie certyfikaty – na lub wg 

druku stanowiącego załącznik  nr 12 do siwz. 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100% 

 

 Katowice dnia: 2008-07-24 

 

 

 


