
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Człuchów: Budowa instalacji solarnych na obiektach uŜyteczno ści 

publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów oraz na 

budynkach mieszka ńców miasta i gminy Człuchów w ramach 

projektu Energia słoneczna dla ka Ŝdego  

Numer ogłoszenia: 10677 - 2011; data zamieszczenia:  11.01.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej , al. Wojska Polskiego 1, 

77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 59 834 12 51, faks 59 834 12 51. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.stowarzyszenie.czluchow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa instalacji solarnych na obiektach 

uŜyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów oraz na budynkach mieszkańców 

miasta i gminy Człuchów w ramach projektu Energia słoneczna dla kaŜdego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie obejmuje 

budowę instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody uŜytkowej na budynkach lub na 

terenie nieruchomości obiektów uŜyteczności publicznej, budynkach poszczególnych mieszkańców 

miasta i gminy Człuchów oraz budowę lamp hybrydowych na terenie Gminy Człuchów - zgodnie z 

opracowanym Programem funkcjonalno - uŜytkowym. Zakres zamówienia: 1) Prace projektowe: 

Dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na 

budowę /zgłoszeniem robót budowlanych, dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji 

powykonawczej. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą co najmniej: - projekt 

budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 



w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 

dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. - przedmiar oraz kosztorys robót 

umoŜliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, - dokumentację powykonawczą z naniesionymi w 

sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, - instrukcje eksploatacji, 

obsługi urządzeń, - wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, - Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar objęty 

przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych. 2) Roboty 

budowlane: Zakres robót budowlanych obejmuje: - budowę instalacji solarnych do przygotowywania 

c.w.u. na budynkach mieszkalnych - 35 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Człuchów i 52 na 

terenie Gminy Miejskiej Człuchów; - budowę instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u. na 

budynkach uŜyteczności publicznej - 3 obiekty uŜyteczności publicznej stanowiących własność 

Powiatu Człuchowskiego oraz 8 obiektów na terenie Gminy Człuchów; - budowę lamp ulicznych 

hybrydowych - 64 komplety na terenie Gminy Człuchów. 3) Szkolenia: Wykonawca przeszkoli 

uŜytkowników oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 

wybudowanych instalacji, jak równieŜ wykona ich pierwszy rozruch. 4) Serwis: Wykonawca zapewni 

serwisowanie wybudowanych instalacji i urządzeń w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się 

do wykonania co najmniej 2 w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych 

instalacji i urządzeń. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji 

pokrywa Wykonawca. Przedstawione w programie funkcjonalno - uŜytkowym opracowania są tylko 

materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Przed złoŜeniem oferty Wykonawca 

powinien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia. Wykonawca na własne ryzyko i 

odpowiedzialność, ocenia koszt wykonania i przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace związane z prowadzeniem robót budowlano - montaŜowych jak równieŜ 

przygotowaniem projektów i wszystkich koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.33.11.00-9, 45.31.61.00-6, 45.31.51.00-9, 

45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 

71.32.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę 

wadium. Zamawiający określa wysokość wadium na kwotę 30 000,00 złotych (trzydzieści tysięcy 

złotych). Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: a. w pieniądzu, przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, b. poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pienięŜnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. 



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. Nr 109, poz.1158 z 

póź.zm.). 

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 Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających 

się na ofertę. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli Wykonawca wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat roboty budowlane polegające na montaŜu instalacji solarnej o wartości 

nie mniejszej niŜ 100.000,00 złotych brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach składających się na ofertę. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających 

się na ofertę. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających 

się na ofertę. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach składających 

się na ofertę 

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 Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo 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: najniŜsza 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 wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Umowa moŜe być zmieniona w stosunku do złoŜonej oferty i na niŜej wymienionych warunkach: 1. w 

stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski Ŝywiołowe, b) warunki atmosferyczne 

uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniŜej 0 st. C, wiatr uniemoŜliwiający pracę 

maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, c) niewypały i niewybuchy; d) wykopaliska archeologiczne. 2) 

zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne 

przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemoŜliwością 

prowadzenia prac, a w szczególności brak moŜliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren 

robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami 

mieszkańców z blokadą dróg. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w 

szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) 

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) 

konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

lub materiałowych niŜ wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, d) konieczność zrealizowania 

robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 3. Pozostałe zmiany: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 



przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; b) inna niŜ wymienione siła wyŜsza (zdarzenie zewnętrzne, niemoŜliwe do 

przewidzenia i do zapobieŜenia) uniemoŜliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i 

dokumentacją. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.stowarzyszenie.czluchow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Stowarzyszenie 

Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, po. nr 16 (parter). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

10.02.2011 godzina 15:00, miejsce: Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, Al. Wojska 

Polskiego 1, 77-300 Człuchów, po. nr 16 (parter). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

 
 


