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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , ul. Stefana kard. 
Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7924227, 7924251, faks 25 
7925381. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegrow.psse.waw.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja budynku siedziby 
PSSE w Węgrowie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 
zamówienia jest modernizacja budynku siedziby PSSE w Węgrowie zlokalizowanego na dz. 
nr ew. 5895/3 przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3. Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu budynku PSSE wraz z ociepleniem stropu  
i wykonaniem robót towarzyszących. Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: - Roboty 
rozbiórkowe, - Roboty murowe, - Wykonanie wieńców żelbetowych, - Wykonanie konstrukcji  
i pokrycia dachu, - Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badań i pomiarów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której 
wchodzą n/w załączniki do SIWZ: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych; - projekt budowlany (część opisowa i graficzna), - przedmiar robót (załączony 
do celów poglądowych, stanowi jedynie podstawę informacyjną). 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 
45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 2. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 
000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 



2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. 
Nr 96, poz. 620). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy: Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Nr rachunku: 37 
1010 1010 0106 0513 9120 0000 z adnotacja: wadium - modernizacja budynku PSSE. W 
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące wadium 
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia musi 

wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na wykonaniu więźby i pokryciu dachu o powierzchni min. 300 m2 i wartości 
co najmniej 80 000,00 zł. 

III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem 

technicznym musi wykazać, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia, która 
będzie brała udział w realizacji zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku musi posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł. 

 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
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 wyko nawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału  
w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
• 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  

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
• 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  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy, wystawioną 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 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzaj ący, 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  



• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 
 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany 
Formularz oferty. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych. 3) Kosztorys ofertowy 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami 
SIWZ. 4) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 
 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy  
w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, 
związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku 
z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających  
z koniecz-ności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych  
lub powszechnie obo-wiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia 



robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej  
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiające-go terenu budowy Wykonawcy lub  
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych 
w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi  
z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:  www.wegrow.psse.waw.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Węgrowie, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 
3, 07-100 Węgrów, pok. nr 1 (sekretariat). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 
ofert:  25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w 
Węgrowie, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów, pok. nr 1 (sekretariat). 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 
na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone  
w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 10.07.2012 r. pod numerem 
243950-2012. 


