
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:
www.bwa.rzeszow.pl/

Rzeszów: PRZEBUDOWA PIWNIC ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIURA 
WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE, ORAZ UTWARDZENIE TERENU 
WOKÓŁ BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ
Numer ogłoszenia: 297748 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych , ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8533667, faks 017 8507155.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA PIWNIC 
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W RZESZOWIE, 
ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU OD STRONY WSCHODNIEJ I 
POŁUDNIOWEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje 
roboty budowlane zewnętrzne oraz wewnętrzne. Roboty zewnętrzne obejmują wykonanie 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropu oraz ścian piwnic zewnętrznych budynku Biura 
Wystaw Artystycznych. Utwardzony zostanie teren wokół budynku od strony wschodniej i 
południowej za pomocą kostki granitowej. Dodatkowo wykonane zostaną schody terenowe od 
strony zachodniej stropu piwnicy zewnętrznej.Roboty wewnętrzne obejmują wyburzenie 
części ścian wewnętrznych w wyniku czego zmianie ulegnie układ pomieszczeń piwnicy. 
Przewiduje się likwidację istniejącej klatki schodowej prowadzącej bezpośrednio na 
zewnątrz.Projektuje się wentylację grawitacyjną pomieszczeń, za pomocą przewodów 
prostokątnych stalowych. W tym celu należy wykonać przebicia w stropie przy ścianie od 
strony parkingu. Osłonę przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad strop piwnicy 
stanowić będą betonowe elementy prefabrykowane. Roboty wewnętrzne obejmują dodatkowo 
zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, uzupełnienie posadzki w miejscu 
likwidowanej klatki schodowej, likwidację istniejących otworów w stropie, uzupełnienia 
tynków, odgrzybianie ścian oraz wykonanie powłok malarskich w niezbędnych miejscach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 
45.32.00.00-6, 45.43.21.00-5, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 
45.26.24.00-5, 45.23.32.22-1.
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: Okres w 
miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

http://www.bwa.rzeszow.pl/


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania uprawnień.

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

o o Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie 
robót może mieć miejsce wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:dwóch 
robot budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki 
granitowej o powierzchni min. 200 m2 każda robota budowlana. Każda z 
wykazanych robót budowanych winna być wykonana na terenie objętym 
nadzorem konserwatorskim

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

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku

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

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych 
dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych 
państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.); Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunku : Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje

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

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku

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;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych 
udokumentowania wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie robót może mieć miejsce 
wcześniej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej:dwóch robot budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki 
granitowej o powierzchni min. 200 m2 każda robota budowlana. Każda z wykazanych 
robót budowanych winna być wykonana na terenie objętym nadzorem konserwatorskim;

• 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;

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) druk OFERTA- wypełniony i podpisany. 2) dotyczy gdy Wykonawca korzysta z zasobów 
innych podmiotów: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania 



mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Wobec powyższego Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty dotyczące 
w szczególności: 1.zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.sposobu 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 3.charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
4.zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.bwa.rzeszow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro 
Wystaw Artystycznych ul. Jana III Sobieskiego 18 35-002 Rzeszów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jana III Sobieskiego 18 
35-002 Rzeszów pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu 
zakupów 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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


